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I. MEMÒRIA
1- Antecedents
Aquest projecte s’ha redactat per millorar l’espai de davant l’accés de l’ Institut Blanxart al
carrer Granada, eixamplant la vorera existent incorporar uns arbres i dotar-la de mobiliari urbà.
Des de fa un temps ja es va restringir l’amplada dels vehicles amb la disposició d’unes baranes
que eixamplaren l’espai de vianants si bé una part d’aquest està a sobre l’asfalt. Ara es tractarà
de fer que aquest espai de la calçada passi a ser vorera.
2- Àmbit d’actuació i objecte de l’obra
2.1- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte comprèn una superfície total de 392 m2 i correspon al
tram del costat nord del carrer Granada des del pas de vianants del carrer de l’Hoquei fins a la
cantonada amb la Carretera de Castellar.
2.2- Objecte de l’obra
Aquesta obra té per a objecte millorar les condicions de l’espai públic de davant l’accés de l’
Blanxart a fi de facilitar l’entrada i sortida dels estudiants, millorar les condicions de relació
social que es produeixen entre ells i reduir els riscos de conflicte vianants-vehicles que es puguin
produir en aquest carrer.
3- Descripció de l’obra projectada
Es replantejarà l’obra a partir de la vorada de l’altra banda, deixant una franja d’aparcament de
2,20 metres i un carril de circulació de 3,00 metres.
La vorera resultant tindrà una amplada d’entre 4,90 fins a 5,60 metres cosa que permetrà
plantar una filera d’arbres i disposar uns bancs entre ells.
Al xanfrà es plantarà un altre arbre i es posaran dos petits bancs de formigó.
També es farà un nou gual de vianants adaptat d’acord amb la normativa actual.
4- Justificació de la solució adoptada
4.1 La topografia
S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit que ha permès dibuixar unes seccions
transversals i estudiar com resoldre els pendents.
D’aquestes seccions es dedueix que per eixamplar la vorera caldrà fer una secció en
contrapendent ja que altrament, fent un pendent transversal mínim la vorera s’encastaria
contra l’aglomerat existent.
La nova vorada tindrà una alçada constant de 10cms. Els pendents resultants permeten que
sempre una de les dues vessants no superi el 2% i s’obtingui un itinerai adaptat.
En el sentit longitudinal el carrer té un pendent variable que va des del 2,3% al 4,1%. La nova
vorera podrà ajustar una mica aquests pendents fent-los més uniformes en un tram i reduir
sensiblement aquest 4,1%.
4.2 Paviments
El paviment de la vorera serà de rajola de panot hidràulic de 9 pastilles. Per fer el guiatge i
l’alerta del pas de vianants s’utilitzarà el panot ratllat de 4 ratlles per peça i el panot d’avís serà
de 16 tacs per peça. Aquests paviments compliran tot allò que disposa la normativa UNE ISO
21542:2011 i la orden VIV/561/2010.
La vorada serà de formigó prefabricat del tipus T3.
L’aiguafons de la vorera es realitzarà amb peces prefabricades de formigó.
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4.3 Accessibilitat
A fí de facilitar al màxim l’accessibilitat per a tothom i d’acord amb el Codi d’accessibilitat,
decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen els següents criteris de disseny:
Sempre tindrem un pendent transversal que no superarà el 2%, almenys en una de les dues
bandes de la nova vorera.
Tots els passos de vianants es faran adaptats d’acord amb la normativa actual i amb els
materials de paviment descrits al punt anterior.
Les reixes dels embornals tindran uns forats d’amplada inferior a 2 cm
Els elements de mobiliari es disposaran alineats o en una disposició fàcilment comprensible.
En el plànol de paviments es detalla la posició i dimensions dels paviments guiadors i d’alerta.
4.4 Drenatge
La nova vorera obligarà a desplaçar els dos embornals existents i realitzar les respectives
connexions al col·lector. Els nous embornals seran sifònics i estaran realitzats amb elements
prefabricats de formigó. No tindran bústia.
Al lloc on avui hi ha els embornals es connectaran les dues canals de drenatge que es posaran a
l’aiguafons de la nova vorera.
4.5 Plantacions i reg
Es preveu disposar la plantació de 7 unitats d’Acer x freemanii “ Jeffersred” Autum Blaze.
Al xanfrà, en una zona on la vorera quedarà bastant ampla hem previst la plantació d’una
magnòlia.
La plantació es farà després de disposar una franja lineal de sòl estructural format amb per 60%
de graves i 40 % de compost vegetal delimitat perimetralment per una làmina antiarrels.
Es posarà reg de goteig pels arbres que asseguri l’aportació d’humitat necessària i alhora
optimitzi al màxim el consum d’aigua. Per això caldrà fer una escomesa a la xarxa urbana i es
construirà un pericó per posar-hi el comptador i els mecanismes de control.
4.6 Mobiliari urbà
4.6.1 Bancs.
S’ha previst la col.locació de bancs alineats a la nova vorera. Aquests bancs seran fabricats amb
estructura d’acer i amb taulons de polímer de fibra de vidre (del tipus TAO de la casa Ecofet o
similar) i de 1,77 metres de llargària. Aquest banc és molt semblant a altres de fusta que hi ha
per la ciutat, és confortable, ignífug i resitent als grafits.
Al xanfrà, a prop de l’arbre preveiem la disposició de dos petits bancs de formigó per generar
un altre punt d’espera o de trobada.
4.6.2 Papereres.
S’ha previst la col.locació de 4 papereres metàl·liques en la línia dels bancs.
4.6.3 Barana.
Es col·locarà de nou una barana reglamentària davant la porta de l’institud.

5- Bases del projecte
Les instruccions, normes, ordres etc. que s’hauran de contemplar en aquesta obra
s'especifiquen en el Plec de Condicions Tècniques.

6- Justificació de preus
S’ha utilitzat el banc de preus que estableix l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC) per aquest any 2016.
Per l’elaboració dels quadres de preus s’ha utilitzat el programa de l’ITEC adaptant
convenientment algunes partides per la definició específica del projecte i obtenint preus de
catàlegs de fabricants i de consultes realitzades.
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7- Programa de treball
Aquest programa descriu breument els treballs de l’obra i l’ordre d’execució, que serà la base
perquè l’empresa adjudicatària elabori el planing d’obra.
El primer que es farà serà procedir al desmuntatge del mobiliari urbà existent i es traslladarà al
magatzem municipal.
A continuació es procedirà al replanteig general de l’obra i es delimitaran les zones de treball
amb tanques i amb les senyalitzacions adequades.
Es realitzarà un tall amb disc a l’aglomerat existent seguint la nova línia de vorada i es realitzarà
l’enderroc de paviments seguint el plànol corresponent.
Per la construcció dels nous embornals i la seva connexió al col·lector existent es faran també
els talls amb disc necessaris. Es construiran els nous embornals.
A continuació es farà la nova vorada i a continuació s’extreurà el paviment de panot existent
deixant la base de formigó.
Es realitzaran cales de localització de serveis per replantejar la posició dels arbres, i es farà el
fonament de la columna del semàfor en la nova posició així com les rases pel reg i es construirà
el seus pericons.
A continuació es prepararà la caixa de paviment col.locant en els trams que es consideri
necessari una subbase de tot-u.
Abans de pavimentar es col·locaran unes fites de nivells a punts significatius per facilitar el
replanteig de les rasants transversals en qualsevol moment.
S’exigirà que la base de paviment estigui molt ben anivellada i compactada seguint les rasants
previstes en el plànol per assegurar que el paviment d’acabat tingui el gruix constant previst.
Es formigonarà la base de la nova vorera i s’ajustarà si cal les rasants de la vorera existent.
Es posarà l’aiguafons i a continuació es col·locarà el panot hidràulic.
Es col.locaran les reixes dels embornals, les tapes dels pericons i les tapes d’escomeses dels
diferents serveis.
En tota aquesta obra caldrà senyalitzar molt bé els passos de vianants i es faran passos
provisionals del vianants per facilitar permanentment els accessos al l’Institut Blanxart.
La durada prevista per l’execució del conjunt d’aquestes obres és de dos mesos.
L’empresa adjudicatària de les obres elaborarà un pla d’obra detallat que haurà de ser aprovat
per la direcció facultativa abans de signar l’acta de replanteig.

8- Serveis afectats
Si bé tenim coneixement de l’existència de pas de diferents serveis, la seva posició exacta la
desconeixem i, sobretot de cara a les plantacions dels arbres caldrà realitzar unes cales per
assegurar-se de no interferir en el seu traçat.
Per aquesta obra es preveu la modificació dels serveis següents:
8.1- Semaforització. A la cruïlla amb la carretera de Castellar caldrà desplaçar una columna del
semàfor existent per ajustar-la a la nova secció del vial. Per això es farà un pericó de gir de la
canalització en el punt on ara hi ha la columna i caldrà canviar el cablejat des del quadre que
està situat a l’altra banda de la carretera de Castellar.
8.2- Drenatge. Es traslladaran els embornals existents per adaptar-se al nou traçat vial. Es
drenarà la nova vorera amb dos trams de canal situats al seu aiguafons.
Pel que fa a serveis de companyies, en aquest projecte no es preveu afectar-ne cap. Tot i així
abans d’iniciar les obres caldrà que s’hagi comprovat amb exactitud la situació dels serveis
existents a fí d’evitar danyar-los amb les obres i per poder fer les plantacions previstes.
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9- Pressupost

Pressupost d’execució material (PEM)
Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
SUMA
IVA 21%
Pressupost de contracte (PEC)

41.913,52
5.448,76
2.514,81
49.877,09
10.474,19
60.351,28€

10- Classificació del contractista
D’acord amb l’Ordre de 28 de març de 1968 (BOE nº 78, 30 de març), modificada per l’ordre de
28 de juny de 1991 (BOE Nº 176, 24 de juliol), d’acord amb el pressupost de les obres i amb el
termini d’execució d’aquestes, la classificació del contractista d’obres adjudicatari de la separata
2 és la següent:
GRUP
C (Edificacions)

SUBGRUP
6 (Paviments)

CATEGORIA
E

11- Revisió de preus
No s’inclouen clàusules de revisió de preus degut a la curta durada de les obres.

12- Equip tècnic redactor del projecte
BADIA ARQUITECTES
Francesc Badia Armengol, arquitecte
Sergi Alegre i Urrea, arquitecte
L’arquitecte director;

Francesc Badia i Armengol
Terrassa, desembre 2016
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I. MEMÒRIA
1- Antecedents
Aquest projecte s’ha redactat per millorar l’espai de davant l’accés de l’ Institut Blanxart al
carrer Granada, eixamplant la vorera existent incorporar uns arbres i dotar-la de mobiliari urbà.
Des de fa un temps ja es va restringir l’amplada dels vehicles amb la disposició d’unes baranes
que eixamplaren l’espai de vianants si bé una part d’aquest està a sobre l’asfalt. Ara es tractarà
de fer que aquest espai de la calçada passi a ser vorera.
2- Àmbit d’actuació i objecte de l’obra
2.1- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte comprèn una superfície total de 392 m2 i correspon al
tram del costat nord del carrer Granada des del pas de vianants del carrer de l’Hoquei fins a la
cantonada amb la Carretera de Castellar.
2.2- Objecte de l’obra
Aquesta obra té per a objecte millorar les condicions de l’espai públic de davant l’accés de l’
Blanxart a fi de facilitar l’entrada i sortida dels estudiants, millorar les condicions de relació
social que es produeixen entre ells i reduir els riscos de conflicte vianants-vehicles que es puguin
produir en aquest carrer.
3- Descripció de l’obra projectada
Es replantejarà l’obra a partir de la vorada de l’altra banda, deixant una franja d’aparcament de
2,20 metres i un carril de circulació de 3,00 metres.
La vorera resultant tindrà una amplada d’entre 4,90 fins a 5,60 metres cosa que permetrà
plantar una filera d’arbres i disposar uns bancs entre ells.
Al xanfrà es plantarà un altre arbre i es posaran dos petits bancs de formigó.
També es farà un nou gual de vianants adaptat d’acord amb la normativa actual.
4- Justificació de la solució adoptada
4.1 La topografia
S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit que ha permès dibuixar unes seccions
transversals i estudiar com resoldre els pendents.
D’aquestes seccions es dedueix que per eixamplar la vorera caldrà fer una secció en
contrapendent ja que altrament, fent un pendent transversal mínim la vorera s’encastaria
contra l’aglomerat existent.
La nova vorada tindrà una alçada constant de 10cms. Els pendents resultants permeten que
sempre una de les dues vessants no superi el 2% i s’obtingui un itinerai adaptat.
En el sentit longitudinal el carrer té un pendent variable que va des del 2,3% al 4,1%. La nova
vorera podrà ajustar una mica aquests pendents fent-los més uniformes en un tram i reduir
sensiblement aquest 4,1%.
4.2 Paviments
El paviment de la vorera serà de rajola de panot hidràulic de 9 pastilles. Per fer el guiatge i
l’alerta del pas de vianants s’utilitzarà el panot ratllat de 4 ratlles per peça i el panot d’avís serà
de 16 tacs per peça. Aquests paviments compliran tot allò que disposa la normativa UNE ISO
21542:2011 i la orden VIV/561/2010.
La vorada serà de formigó prefabricat del tipus T3.
L’aiguafons de la vorera es realitzarà amb peces prefabricades de formigó.
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4.3 Accessibilitat
A fí de facilitar al màxim l’accessibilitat per a tothom i d’acord amb el Codi d’accessibilitat,
decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen els següents criteris de disseny:
Sempre tindrem un pendent transversal que no superarà el 2%, almenys en una de les dues
bandes de la nova vorera.
Tots els passos de vianants es faran adaptats d’acord amb la normativa actual i amb els
materials de paviment descrits al punt anterior.
Les reixes dels embornals tindran uns forats d’amplada inferior a 2 cm
Els elements de mobiliari es disposaran alineats o en una disposició fàcilment comprensible.
En el plànol de paviments es detalla la posició i dimensions dels paviments guiadors i d’alerta.
4.4 Drenatge
La nova vorera obligarà a desplaçar els dos embornals existents i realitzar les respectives
connexions al col·lector. Els nous embornals seran sifònics i estaran realitzats amb elements
prefabricats de formigó. No tindran bústia.
Al lloc on avui hi ha els embornals es connectaran les dues canals de drenatge que es posaran a
l’aiguafons de la nova vorera.
4.5 Plantacions i reg
Es preveu disposar la plantació de 7 unitats d’Acer x freemanii “ Jeffersred” Autum Blaze.
Al xanfrà, en una zona on la vorera quedarà bastant ampla hem previst la plantació d’una
magnòlia.
La plantació es farà després de disposar una franja lineal de sòl estructural format amb per 60%
de graves i 40 % de compost vegetal delimitat perimetralment per una làmina antiarrels.
Es posarà reg de goteig pels arbres que asseguri l’aportació d’humitat necessària i alhora
optimitzi al màxim el consum d’aigua. Per això caldrà fer una escomesa a la xarxa urbana i es
construirà un pericó per posar-hi el comptador i els mecanismes de control.
4.6 Mobiliari urbà
4.6.1 Bancs.
S’ha previst la col.locació de bancs alineats a la nova vorera. Aquests bancs seran fabricats amb
estructura d’acer i amb taulons de polímer de fibra de vidre (del tipus TAO de la casa Ecofet o
similar) i de 1,77 metres de llargària. Aquest banc és molt semblant a altres de fusta que hi ha
per la ciutat, és confortable, ignífug i resitent als grafits.
Al xanfrà, a prop de l’arbre preveiem la disposició de dos petits bancs de formigó per generar
un altre punt d’espera o de trobada.
4.6.2 Papereres.
S’ha previst la col.locació de 4 papereres metàl·liques en la línia dels bancs.
4.6.3 Barana.
Es col·locarà de nou una barana reglamentària davant la porta de l’institud.

5- Bases del projecte
Les instruccions, normes, ordres etc. que s’hauran de contemplar en aquesta obra
s'especifiquen en el Plec de Condicions Tècniques.

6- Justificació de preus
S’ha utilitzat el banc de preus que estableix l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC) per aquest any 2016.
Per l’elaboració dels quadres de preus s’ha utilitzat el programa de l’ITEC adaptant
convenientment algunes partides per la definició específica del projecte i obtenint preus de
catàlegs de fabricants i de consultes realitzades.
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7- Programa de treball
Aquest programa descriu breument els treballs de l’obra i l’ordre d’execució, que serà la base
perquè l’empresa adjudicatària elabori el planing d’obra.
El primer que es farà serà procedir al desmuntatge del mobiliari urbà existent i es traslladarà al
magatzem municipal.
A continuació es procedirà al replanteig general de l’obra i es delimitaran les zones de treball
amb tanques i amb les senyalitzacions adequades.
Es realitzarà un tall amb disc a l’aglomerat existent seguint la nova línia de vorada i es realitzarà
l’enderroc de paviments seguint el plànol corresponent.
Per la construcció dels nous embornals i la seva connexió al col·lector existent es faran també
els talls amb disc necessaris. Es construiran els nous embornals.
A continuació es farà la nova vorada i a continuació s’extreurà el paviment de panot existent
deixant la base de formigó.
Es realitzaran cales de localització de serveis per replantejar la posició dels arbres, i es farà el
fonament de la columna del semàfor en la nova posició així com les rases pel reg i es construirà
el seus pericons.
A continuació es prepararà la caixa de paviment col.locant en els trams que es consideri
necessari una subbase de tot-u.
Abans de pavimentar es col·locaran unes fites de nivells a punts significatius per facilitar el
replanteig de les rasants transversals en qualsevol moment.
S’exigirà que la base de paviment estigui molt ben anivellada i compactada seguint les rasants
previstes en el plànol per assegurar que el paviment d’acabat tingui el gruix constant previst.
Es formigonarà la base de la nova vorera i s’ajustarà si cal les rasants de la vorera existent.
Es posarà l’aiguafons i a continuació es col·locarà el panot hidràulic.
Es col.locaran les reixes dels embornals, les tapes dels pericons i les tapes d’escomeses dels
diferents serveis.
En tota aquesta obra caldrà senyalitzar molt bé els passos de vianants i es faran passos
provisionals del vianants per facilitar permanentment els accessos al l’Institut Blanxart.
La durada prevista per l’execució del conjunt d’aquestes obres és de dos mesos.
L’empresa adjudicatària de les obres elaborarà un pla d’obra detallat que haurà de ser aprovat
per la direcció facultativa abans de signar l’acta de replanteig.

8- Serveis afectats
Si bé tenim coneixement de l’existència de pas de diferents serveis, la seva posició exacta la
desconeixem i, sobretot de cara a les plantacions dels arbres caldrà realitzar unes cales per
assegurar-se de no interferir en el seu traçat.
Per aquesta obra es preveu la modificació dels serveis següents:
8.1- Semaforització. A la cruïlla amb la carretera de Castellar caldrà desplaçar una columna del
semàfor existent per ajustar-la a la nova secció del vial. Per això es farà un pericó de gir de la
canalització en el punt on ara hi ha la columna i caldrà canviar el cablejat des del quadre que
està situat a l’altra banda de la carretera de Castellar.
8.2- Drenatge. Es traslladaran els embornals existents per adaptar-se al nou traçat vial. Es
drenarà la nova vorera amb dos trams de canal situats al seu aiguafons.
Pel que fa a serveis de companyies, en aquest projecte no es preveu afectar-ne cap. Tot i així
abans d’iniciar les obres caldrà que s’hagi comprovat amb exactitud la situació dels serveis
existents a fí d’evitar danyar-los amb les obres i per poder fer les plantacions previstes.
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9- Pressupost

Pressupost d’execució material (PEM)
Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
SUMA
IVA 21%
Pressupost de contracte (PEC)

41.913,52
5.448,76
2.514,81
49.877,09
10.474,19
60.351,28€

10- Classificació del contractista
D’acord amb l’Ordre de 28 de març de 1968 (BOE nº 78, 30 de març), modificada per l’ordre de
28 de juny de 1991 (BOE Nº 176, 24 de juliol), d’acord amb el pressupost de les obres i amb el
termini d’execució d’aquestes, la classificació del contractista d’obres adjudicatari de la separata
2 és la següent:
GRUP
C (Edificacions)

SUBGRUP
6 (Paviments)

CATEGORIA
E

11- Revisió de preus
No s’inclouen clàusules de revisió de preus degut a la curta durada de les obres.

12- Equip tècnic redactor del projecte
BADIA ARQUITECTES
Francesc Badia Armengol, arquitecte
Sergi Alegre i Urrea, arquitecte
L’arquitecte director;

Francesc Badia i Armengol
Terrassa, desembre 2016
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PLECS DE CONDICIONS
ÍNDEX
1- Condicions generals
1.11.21.31.41.51.61.7-

Objecte
Base Fonamental
Condicions Particulars
Abast dels documents del Projecte
Contradiccions amb el contracte
Direcció
Coneixement del Projecte

2- Condicions tècniques
2.1- Prescripcions Tècniques Generals
2.2- Llistat de Normativa d'Obligat Compliment
2.3- Condicions tècniques particulars
2.3.1- Condicions dels materials i les tècniques d'execució
2.3.2- Extracció dels materials
2.3.3- Rases
2.3.4- Formigons armats.
2.3.5- Morters
2.3.6- Sanejament
2.3.7- Preparació del terreny de base pel Tot-U
2.3.8- Base Tot-U
2.3.9- Paviment
2.3.10- Maons
2.3.11- Arrebossats
2.3.12- Enllumenat
2.3.13- Xarxa de baixa tensió
2.3.14- Xarxa de telefonia
2.3.15- Lampisteria
2.3.16- Mobiliari
2.3.17- Assaigs, mostres i aplecs
3- Condicions facultatives
3.1Residència del contractista en relació a l'obra
3.2Legalitat de l'empresa constructora
3.3Presència en obra
3.4El contractista i el seu personal d'obra.
3.5Facultat de l'Ajuntament respecte al personal del contractista.
3.6Oficina a l'obra
3.7Llibre d'ordres
3.8Mitjans auxiliars
3.9Interpretació dels documents
3.10- Obligació general del contractista
3.11- Accessos
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3.123.133.143.153.163.173.183.193.203.213.223.233.243.253.263.273.28-

Començament
Replanteig
Cales
Senyalització i precaucions
Condicions generals d'execució de les obres
Termini d'execució i ritme de treball
Demores
Justificació de demores
Concepte general
Modificacions sense augment de pressupost
Modificacions amb augment de pressupost
Obra defectuosa
Materials: Patents, marques i qualitats
Mostres de materials
Assaigs
Evacuació de productes sobrants no aprofitables
Materials procedents de l'emplaçament de les obres i extrets amb motiu de la
seva execució
3.29- Base fonamental
3.30- Personal local
3.31- Encarregat d'obra
3.32- Personal auxiliar tècnic
3.33- Recusació del personal per la Direcció Tècnica
3.34- Intervenció de rams auxiliars
3.35- Recepció provisional
3.36- Termini de garantia
3.37- Recepció definitiva
3.38- Facultat general del director de l'obra
3.39- Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.

4- Condicions econòmiques
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.17-

Base fonamental
Preus unitaris del projecte
Abast dels preus unitaris
Subministrament de materials per l'Ajuntament
Preus contradictoris
Criteri d'amidaments
Forma d'abonament de les obres executades
Valoració dels amuntegaments
Millores
Modificacions no autoritzades
Abonament per partides senceres
Abonament per partides alçades
Caràcter de les liquidacions parcials
Liquidació final
Arbitris
Còpia de documents
Vigilància de les obres
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5- Condicions legals
5.1- Contracte
5.2Arbitratge
5.3Obligacions del compliment de la legislació sobre obres
5.4Obligacions específiques
5.5Accidents de treball
5.6Danys a tercers
5.7Causes de rescissió
5.8Liquidació en cas de rescissió
5.9Cartell d'obra
5.10- Condicions particulars

6- Condicions d´enllumenat
6.1Coordinació de les actuacions
6.2Criteris bàsics de disseny
6.2.1- Tipologia de la llum
6.2.2- Nivells d´il.luminació i uniformitats
6.2.3- Lluminàries. Columnes, bàculs i suports
6.2.4- Línies i caixes de derivació
6.2.5- Connexió de servei amb companyia subministradora
comandament
6.3Criteris bàsics d´execució de les instal.lacions

i

quadres

de

7- Condicions de jardineria
7.17.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.1.77.1.87.27.2.17.2.27.2.37.2.47.37.47.5-

Condicions generals
Treballs i plantacions
De com executar les obres
La direcció de l’obra o servei
Dels treballadors
De la direcció de l’obra per part del l’adjudicatari
Comunicat de treball
Dels preus i unitats d’obra
De les garanties
Desglosament de la contracta de jardineria
De la reparació de terres
Subministrament de plantes i materials
Condicions generals de les plantes
Plantacions
Condicions d´arrencament d´arbres
Dels danys a les espècies vegetals existents
Instal.lacions de reg
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1- CONDICIONS GENERALS
1.1- Objecte
Es objecte del present Plec de Condicions, el determinar aquelles que han de regir de base en l'execució
de les obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte.
1.2.- Base Fonamental
Per aquest projecte regirà com a norma general l'aplicació del Plec de Prescripcions tècniques generals per
obres de carreteres i ponts del M.O.P.T. PG3. També el Plec de Condicions per la Licitació i Contractació
redactat pel M.O.P.U.
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les normes i
instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento", així
com totes les Instruccions i reglaments de caràcter legal.
1.3.- Condicions Particulars
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte compost per la documentació escrita i
documentació gràfica.
1.4.- Abast dels Documents del Projecte
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i tot quan
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots.
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la
informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; el
que no clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o viceversa.
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint d’al·legació en
els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas d'haver contradicció entre el
projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat.
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars.
1.5.- Contradiccions amb el Contracte
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites entre
l'Excm. Ajuntament de Terrassa i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte.
1.6.- Direcció
Es missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les obres i
curar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que componen el projecte.
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte, correspon també a la Direcció Facultativa de
l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, procurant seguir la idea del Tècnic autor del
projecte i l'acceptació més corrent que tinguin els termes amb els que es designen els conceptes descrits i
les modalitats d'execució.
Per a la realització de la funció de Direcció d'obra, el director podrà comptar amb col·laboradors que
desenvoluparan el seu treball en funció dels títols professionals o dels coneixements específics i, que
integraran la "Direcció d'obra".

El Director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de comprovació del
replanteig i, aquest comunicarà d'igual forma quin serà el seu equip col·laborador.
Les variacions del personal que es produeixen durant l'execució de les obres, seran posades en
coneixement del Contractista per escrit.
plecs de condicions
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1.7.- Coneixement del Projecte
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta obra, té perfecte
coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels seus documents annexes o de les
instruccions, plecs o normes de qualsevol classe promulgats per l'administració que són d'aplicació a
l'execució del projecte, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.

plecs de condicions
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2.-CONDICIONS TÈCNIQUES
2.1.- Prescripcions Tècniques Generals
En aquesta obra regiran els següents plecs de condicions tècniques:
Totes les especificacions que encapçalen cada una de les partides d'obra ressenyades a l'estat d'amidaments i pressupost; les notes del començaments o finals de capítols de l'estat d'amidaments i pressupost;
totes les precisions que contenen la memòria, els plànols i altra documentació gràfica del projecte, encara
que no quedin reflectides explícitament als documents descrits i les precisions incloses a les memòries
tècniques o generals. Qualsevol variació que pugui aparèixer al llarg de l'obra es valorarà als preus
establerts al pressupost o, en cas contrari, a partir d'un preu contradictori compost a partir dels preus
simples establerts.
Tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori en el moment de l'oferta econòmica, segons
Decret 462/71. BOE (24/3/71), així com les condicions per les companyies subministradores.
El criteri de valoració d'unitats d'obra pel qual s'entén que totes les operacions i materials necessaris per a
realitzar fins el final una unitat d'obra són compresos en el preu corresponent, encara que no figurin
explícitament ni en les especificacions que encapçalen la partida ni en el preu unitari descompost.
2.2.- Llistat de Normativa d'Obligat Compliment
PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T.
NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACION
R.D.1370/88 (BOE:17/11/88)
EH-91 INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA
O ARMADO
R.D.1039/91 (BOE:3/7/91)
NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE:4/1/91)
NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS R.D.1572/90 (BOE:7/12/90)
MV-102-75 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION R.D.2899/76 (BOE:14/12/76)
MV-103-73 CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN EDIFICACION
D.1335/73 (BOE:27 i 28/6/73)
MV-104-66 EJECUCION DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA EDIFICACION
D.1851/67 (BOE:25/8/67)
MV-106-68 TORNILLOS ORDINARIOS, CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO PARA
ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO
D.685/69 (BOE:22/4/69)
MV-107-68 TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y ARANDELAS
D.685/69 (BOE:22/4/69)
NBE.MV-109-79 PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION
R.D.3180/79 (BOE:1/4/80)
RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
O.27/7/88 (BOE:3/8/88)
RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
R.D.1312/88 (BOE:4/11/88) Correcció d'errors (BOE:24/11/88)
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
D.135/95 (DOG:28/4/95)
PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Llei 13/11/91 (DOG:4/12/91)
CONTADORES DE AGUA FRIA
O.28/12/88 (BOE:6/3/89)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA
plecs de condicions
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O.28/7/74 (BOE:2i3/10/74)
NORMAS BASICAS PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS
O.29/3/74 (BOE:30/3/74) Correcció d'errors (BOE:11 i 27/4/74)
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS R.D.494/88 (BOE:25/5/88)
Correcció d'errors (BOE:21/7/88)
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES MIG
O.18/11/74 (BOE:6/12/74) Modificació (BOE:8/11/83;23/7/84)
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ. (Decret 2-08-2002).
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION
R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82).Correcció d'errors (BOE:18/1/83)
NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION
Res.19/6/84 (BOE:26/6/84)
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS
R.D.2949/82 (BOE:12/11/82).Correc. d’errors (BOE:4/12/82;
29/12/82;21/2/83)
NORMES PARTICULARS INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ
Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (DOG:6/7/83)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O.9/3/71 (BOE:16 i 17/3/71).Correc. d’errors (BOE:6/4/71)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
O.20/5/52 (BOE:14 i 15/5/52).Modificació (BOE:21/12/53).
Complement (BOE:1/10/66).
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA
(Capítol XVI)
O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70).Corr. d’errors (BOE:17/10/70).

2.3- Condicions Tècniques Particulars:
Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir els materials usats
a les obres objecte del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les d'execució de
tota classe d’instal·lacions i obres necessàries i dependents.
Aquestes condicions, a més del que diu el present Plec de Condicions, queden explícitament assenyalades
en la resta de documents del projecte:

2.3.1.- Condicions dels materials i les tècniques d'execució
Per a l'acceptació de materials i per les tècniques d'execució regiran les especificacions del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.T PG3, Plec de Prescripcions
Tècniques generals per a la recepció de Ciments (RC-88) Normes 6-1 i 6-2 IC (1990) sobre seccions
de ferms de carreteres i totes les instruccions, reglaments i Normes Tecnològiques vigents.
Tindran també, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les determinacions
gràfiques i precisions escrites que figurin als plànols tan generals, com d'estructura i de detalls.
Es presentaran mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra amb la suficient antelació al moment
de col·locar-los, per què la Direcció Facultativa pugui donar-ne l'aprovació, aportant les documents
acreditatius de la qualitat del material, com el segell INCE o el DIT corresponent.
Replanteig de l'obra:
plecs de condicions
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Una vegada adjudicada l'obra a l'empresa adjudicatària s'efectuarà el replanteig de l'obra sobre el terreny
seguint exactament les dades del plànol corresponent, determinant els nivells d'acabat i el perímetre final
objecte de l'adjudicació.
Organització dels treballs:
L'empresa encarregada de l'execució material de les obres serà la responsable d'adoptar les mesures necessàries de precaució tant per al tràfic rodat com del vianants, respectant en tot moment tots els
elements tants de mobiliari urbà públic, i el privat existent en la zona objecte del projecte.
S'adoptaran els criteris més adients per ocasionar les molèsties mínimes e indispensables als veïns afectats
per les obres i la circulació de vehicles.
La contracta queda obligada a demanar els permisos per la disposició de tanques si fos necessari.
2.3.2.- Extracció dels materials
L'extracció del paviment es farà a màquina i es transportarà a abocador sense deixar cap aplegament en
el mateix carrer. Caldrà prendre molta cura amb les instal·lacions soterrades.
Es reservarà el dret de recuperar les voreres existents en bon estat.
L'extracció del mobiliari urbà existent es recuperarà i es disposarà en el magatzem de la Brigada d'obres
de l'Ajuntament.
2.3.3.- Rases
Les rases de fonaments s'executaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general i dels plànols de detall de l'esmentat projecte.
Les rases tindran el seus paraments verticals perfectament retallats i els fons anivellats i nets.
En cas de rases per a la xarxa de clavegueram si escau, seran objecte d'apuntalament i estrellat per
garantir en tot moment la seguretat i la bona execució dels treballs.
Es a càrrec de l'empresa adjudicatària la conservació en perfectes condicions i reparació en el seu cas, de
totes les avaries que puguin causar el moviment de terres en l'excavació de conduccions públiques o
privades, d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc... que puguin existir dins la zona objecte de les obres.
Es competència de l'empresa adjudicatària el desguàs de les rases que per efecte de les pluges o filtracions d’aigua, és necessari procedir al seu buidat a fi i efecte d'executar les obres en les millors
condicions.
S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques que ha estat necessari enderrocar per
l'execució de les obres i, han de quedar en iguals condicions que abans de l'obra.
Les característiques d'aquestes seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura.
Es mesuraran i abonaran els preus de l'estat d'amidaments. El preu corresponent inclou l'extracció, la
càrrega sobre camió i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, cànons, així com la manipulació i
utilització dels materials i mà d'obra per la seva execució.
2.3.4.- Formigons armats
L'empresa adjudicatària proporcionarà els elements necessaris per efectuar els assaigs pertinents, sense que
per això sigui objecte de cap certificació ni abonament especial.
El formigó d'armar serà H-175 de 175 Kg de resistència característica a 28 dies.
Tots els formigons compliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la d’aquesta
instrucció.
A més de les prescripcions de l'EH-91 es tindrà en compte les següents: la instal·lació de transport i la
posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi compactat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a 1,50 m ni distribuir amb pala a
gran distància.
Pel formigonat en temps de fred o calor s’asseguren les prescripcions de l'EH-91.
La situació de les juntes de construcció estan determinades en el plànol del projecte.
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Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, abans de recomençar els
treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que
està endurit.
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del projecte, o amb els plànols de detall resultants del
replanteig de les obres i s'abonaran per metres cúbics.
Els motlles i encofrats seran de fusta i tant les unions com les peces que constitueixen les cintes i calçat
hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó prevista no es
produeixin moviments locals de més de 2 mm.
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els
paraments de formigó no presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaixes de més de 2 mm.
L'encofrat per formigó vist es farà amb llates de fusta de 10 cm d'amplada disposades verticalment i
tractades amb bufador a fi de ressaltant les fibres de la fusta.
L'acer: L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les
obres de formigó EH-91.
Qualitat: La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2 i l'allargament repartit de trenc serà superior
o igual a 18, entenent per tal deformació unitària romanent, mesurada desprès de l'assaig normal de
tracció UNE 7010 sobre una base de 5 diàmetres de coll d'estricció i a més de tres diàmetres del punt
d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2).
Els paraments de formigó armat: Han de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspectes, sense defectes
ni rugositats i sense que sigui necessari aplicar amb els mateixos lliscats.
Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del
contractista.
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent:
- paraments vistos: 2 mm
- paraments ocults: 10 mm
En qualsevol cas es prendran provetes que seran trencades als 7 o 29 dies, prenent com a càrrega de
trenc en cada sèrie la mida dels resultats, descartant el dos extrems.
Ciments: El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent, si la manipulació és a mà, no passarà dels
dos límits següents:
- 40 graus centígrades
- temperatura ambient més cinc graus centígrades.
Quan el ciment és rebut en sacs es emmagatzemarà en un lloc ventilat i reservat de la intempèrie i de la
humitat del sòl i parets.
El període d'estada en magatzem no serà superior a un mes, comprovant-se les característiques del ciment
si són adequades abans de la seva posta en obra.
Aigua:
En general poden ser utilitzats tant per la massa com pel curat del formigó, totes les aigües
qualificades com a acceptables per la pràctica.
Que no es tinguin dades de la seva utilització o en cas de dubte, s'analitzaran i es depreciaran les que
no compleixin aquestes condicions.
- Exponent d’Hidrogen PH (UNE 7234) 5
- Substàncies dissoltes (UNE 7130)
15 grams per litre (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4 (UNE7131) excepte per ciment PY, en
què el límit serà de 5 grams per litre. 1 gram per litre (1.000 ppm)
- ION-CLORO CI (UNE 7178) per formigó acurat. 6 grams per litre
plecs de condicions
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(6.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132) 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE7235)
15 grams per litre (15.000 ppm)
Es farà la presa de mostres segons la UNE7236 i les anàlisis per als mètodes segons normativa en el
cas necessari.
Àrids: La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tal que permetin garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó, així com la resta de característiques que s'exigeixen en aquest plec de condicions.
Com àrids per la fabricació de formigons poden ésser sorres i graves existents en jaciments naturals,
roques piconades, escòries siderúrgiques adequades o d'altres que resultin aconsellables dels estudis
realitzats en el laboratori.
Es prohibit l'ús d'àrids que tinguin o puguin tenir pirites o qualsevol altres tipus de sulfurs.
S'entén per sorra o "àrid fi", l'àrid o part del mateix que passa per un tamís de 5mm de llum de mallat
(tamís, 5 UNE 7050); per grava o "àrid gros" aquell que resulta retingut pel mateix tamís, i per "àrid
total" o suplement "àrid" quan porta les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó
que es consideri necessari.
Additius: Podrà utilitzar-se l'ús d’additius que es justifiquin mitjançant els oportuns assajaments que la
substància agregada en les proporcions previstes i dissoltes en aigua produeix l'efecte desitjat sense
pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar cap tipus de perill per la
ferralla.

2.3.5.- Morters
Els morters a utilitzar en aquest projecte per a la col·locació dels diferents elements de l'execució de les
partides previstes són segons FL-90 - M - 40/B.
Ciment P-250
Calç
Sorra
M-40/B
1
1
7
Resistència: La compressió d'un morter és el valor característic d'una sèrie de resultats obtinguts sobre un
assaig de provetes 4 x 4 x 16 cm3 als 28 segons norma UNE 7270. Normalment al utilitzar un morter
tipus no és necessari comprovar la seva resistència i s'accepta el valor de la següent descripció:
Morter Tipus
Resistència Característica
M-40
40 Kg/cm²

Plasticitat: La plasticitat d'un morter és funció del seu percentatge de fins de la mescla seca, inclòs
conglomerat i fins de sorra i de què s'utilitzi o no algun tipus d’additiu plastificant o airejant segons la
següent descripció:
Plasticitat
Percentatge fins mescla seca
Sense additius
Amb additius
Grassa
+ de 25
+ de 20
Sograssa
25 a 15
20 a 10
Magre
- de 15
- de 10
Es recomanable utilitzar morters preparats de central en sec.
L'amassat dels morters es realitzarà preferentment amb pastadora de formigonera, remenant el temps
necessari per aconseguir la seva uniformitat, amb un mínim d'un minut.
El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb la sorra i s'afegirà desprès l'aigua. La cal s'amassarà
sobre la sorra o sobre la mescla ja feta.
plecs de condicions
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Els morters s'utilitzaran dins les dues hores immediates al seu amassat. Durant aquest temps es podrà
afegir l’aigua necessària per compensar la pèrdua d'aigua durant l'amassat. Passat el termini de dues hores
el morter sobrant es llençarà, sense intentar aprofitar-lo.
2.3.6.- Sanejament
El tram de clavegueram de nova construcció es realitzarà amb conducte de PVC disposat damunt d'un llit
de sorra i envoltat de grava. Els camions i maquinària per a les proves d'estanqueitat de la xarxa, les
posarà al seu càrrec el contractista i, es consideren inclosos dels preus de les canonades.
Les recollides d'aigua del carrer es formaran a base de pericons sifònics elaborats amb maons ceràmics
revestits amb morter lliscat o pericó sifónic prefabricat. La reixa serà de fosa.
Les connexions dels baixants pluvials dels edificis es formaran per conductes de PVC envoltats de formigó i
connectats directament al col·lector per la seva part superior.
Els pous de registre es disposaran segons plànol corresponent i s'utilitzarà un pou prefabricat estandarditzat
o elaborat amb maons ceràmics perforats tal i com s'indica als detalls de l'annex a la memòria. Les tapes
seran de fosa dúctil i del model oficial de l'Ajuntament de Terrassa.
2.3.7.- Preparació del terreny de base pel Tot-U
Un cop feta l'excavació caldrà anivellar de manera que l'aigua no formi bassals i es compactarà al 97 %
P.N.
Abans i durant la compactació es comprovarà si cal o no procedir a la humectació. La compactació serà
suau i amb més passades del que és usual i, si cal amb pneumàtics en el cas d'excés de vibracions.
L'abonament queda inclòs en el preu del Tot-U, enteses com a preparació prèvia a la seva col·locació.
2.3.8.- Base de Tot-U
Es col·locarà una base de Tot-U tipus Z-2, calcària, segons PG3, estesa i compactada al 98 % del
P.M.
La conservació de la base i reparació per accions del tràfic que hi circuli, plaques, etc., anirà a càrrec
del contractista.
El director d'obra podrà exigir la realització de l'assaig de placa de càrrega de 0.30 de 1000 kg/cm²
El camió per a fer les proves de Placa està inclòs en els preus del Tot-U.
2.3.9.- Paviment
Subbase de tot-ú:
La capa de tot-ú serà compactada amb un 98 % del proctor modificat.
Base de Formigó:
Un cop realitzada l'estesa del tot-ú, es formarà una solera de formigó H-150 de CONSISTÈNCIA SECA,
per evitar el filtrat de la lletada de ciment dins del tot-ú.
Aquesta base tindrà un espessor mínim de 15 cm. de gruix.
La posta en obra serà anàloga a la del formigó vibrat en paviments de voreres.
Es realitzaran juntes de formigonat cada 7 metres.
La regularitat superficial del formigó es comprovarà amb un regla de 3 m. i no haurà de variar de més
de 10 mm en qualsevol direcció.
La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de 20 mm.
Els llambordins bé siguin ceràmics o de granit es disposaran de manera molt semblant.
Els llambordins ceràmics o brick disposarà dels segells de qualitat d'un laboratori homologat.
El sistema de col·locació dels llambordins serà a truc de maceta, col·locant regles cada metre. Les peces
es disposaran amb el mínim de junta que es reomplirà amb sorra de marbre o similar de granulometria
regular i molt fina.
La col·locació de la pedra granítica de les vores serà a truc de maceta al damunt de morter mixt. La
vorada serà la mateixa que la de tot el paviment.
plecs de condicions
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- Càrregues i trànsit:
Les càrregues estàtiques i dinàmiques que actuen sobre el revestiment del sòl segons la N.T.E. s'han de
tenir en compte únicament en la sobrecàrrega vianant, privades i públiques.
- Resistència al relliscat:
Es considera un paviment antilliscant quan el seu coeficient de resistència al relliscat mesurat amb pèndul
RRL (ROAD RESEARCH LABORATORY), NORMA D'ASSAIG NLT-175/73 del Laboratori del transport i
mecànica del sòl és superior a 40.
En la majoria dels materials quan més polida i brillant és la seva superfície, menys resistència té al
relliscat.
- Resistència a la pols:
El paviment ha d'ésser tal, que a l'erosionar-se amb l'ús, no es desprenguin partícules que puguin quedar
en suspensió a l'aire.
2.3.10.- Maons
El maó és tota peça destinada a la construcció de murs generalment en forma d'ortoedre, fabricada per
cocció amb argila o terra argilosa, inclòs amb addició si escau d’altres materials.
El maó queda definit pel seu tipus, qualitat, forma i resistència.
Els maons a utilitzar en aquest projecte seran perforats, anomenats també "GERO".
Qualitat: Seran de primera qualitat, complint la condició estricta del seu color, no tindran taques, ni zones
recremades i la seva cocció serà la correcta, ressonància metàl·lica al xoc, no tindran tampoc granets de
calç (Pinyols) ni cap tipus d'imperfecció notòria a les seves arestes i cares.
Format: El format d'un maó és la característica geomètrica definida per les tres dimensions:
TRAVÉS i GRUIX .
Les dimensions d'ús més normal és de 29 x 14 x 6,5 cm, segons Norma UNE 7267.

LLARG,

Resistència: La resistència a la compressió d'un maó determinat és el valor característic de la tensió de
trenc en kg/cm2, obtinguda per assaig segons norma UNE 7059.
Recepció dels maons: Cada partida de maons que anirà a l'obra es verificarà organolèpticament el seu
estat, no és aconsellable la descàrrega dels maons en camió de caixa per batent perquè es produeixen
gran quantitat de peces malmeses i trencades.
Es procurarà que els maons vagin a l'obra empaquetats per permetre una descàrrega ràpida i controlada
per mitjans mecànics.
Replanteig:
Es realitzarà el traçat en planta amb molta cura de que les seves dimensions estiguin dintre les dades del
projecte respectiu (gruixos, altures, distàncies, verticalitat, etc..).
Per l'aixecament de la paret es recomana col·locar a cada cantonada i en cada canvi d'alineació, un regle
perfectament aplomat, inclòs si escau, senyalant les filades a realitzar.

Mullada de maons:
Els maons es mullaran abans de la seva posta en obra, es pot realitzar per aspersió o fins i tot en
immersió total introduint els maons mullats però sense gotejar per no variar la consistència del morter.
Col·locació dels morters:
plecs de condicions
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El maó es col·locarà sobre un gruix de morter suficient perquè quedi una junta d'1 cm i s'igualarà amb la
paleta, a una distància igual al maó del costat de la mateixa filada, estrenyent el maó contra el morter i
desplaçant-lo al maó del costat fins que la junta vertical sigui igual a l'horitzontal.
Reblert de les juntes:
El morter haurà d'omplir les juntes horitzontals i verticals totalment.
Les juntes horitzontals i verticals tindran en tot el gruix i alçada del mur les dimensions especificades al
projecte d'1 cm.
Lligades:
La fàbrica de maó es realitzarà per filades horitzontals en tota l'extensió de l'obra, sempre que sigui
possible. Quan dues parts d'una fàbrica es realitzin en diferents fases, la que s'executi en primer lloc es
deixarà de forma escalonada. Si això no fos possible es deixarà alternativament trames sortints, queixals,
etc.
Protecció durant l'execució:
L'obra de fàbrica durant la seva execució requereix de les següents consideracions:
- Protecció contra la pluja: Quan es puguin preveure fortes pluges es protegiran les parts executades més
recentment en làmines de material plàstic o d'altres mitjans a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter.
- Protecció contra les gelades: Si ha gelat abans d'iniciar-se la jornada de treball, no es continuarà l'obra
sense haver revisat l'obra realitzada 48 hores abans i, s'enderrocaran les parts afectades per continuar el
treball.
- Protecció contra la calor: En temps extremadament calorós i sec es mantindrà humida la fàbrica de maó
recentment executada, a fi i efecte de què no es produeixi una forta i ràpida evaporació de l’aigua del
morter, provocant una alteració en el seu procés de adormiment i enduriment.
- Travat durant la construcció: Durant l'execució de les parets i mentre no estiguin estabilitzades mitjançant
la col·locació de la bigueria, forjats o encadellats, es prendran les precaucions necessàries davant la possibilitat què vents forts no puguin enderrocar-les. Per evitar-ho, s'estrebaran les parets a la bastida o bé
amb taulons fortament estrebats.
2.3.11.- Arrebossats
Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment de calç o mixtes en parets i sostres interiors i
exteriors.
Acabats: S'admeten tres tipus d'arrebossat segons l'acabat definitiu:
RUGÓS: Quan serveix de suport a un estucat o aplacat amb peces més grans de 5 x 5 cm rebudes
amb pasta o morter. Per quedar amagat.
L'acabat superficial serà arremolinat, per l'aplicació de pintura, o aplacat amb peces més petites de 2 x 2
cm rebudes amb pasta de morter o morter adhesiu.
Es col·locarà una malla metàl·lica que cobreixi totalment el límit de discontinuïtat del parament.
Si en el parament (vertical + horitzontal) existeix una discontinuïtat en la seva superfície ja sigui d'acabat
o estructural de dos formats diferents o inclòs de dos materials diferents, aleshores per assegurar la
continuïtat de l'arrebossat a realitzar, la normativa RPE-NTE apartat RPE-a recomana la col·locació d'una
malla metàl·lica que cobreixi la totalitat del límit de discontinuïtat del parament, col·locada tensa i fixada
amb un cavalcament mínim de 10 cm per cada costat.
CIMENT: S'utilitzarà I-350. S'emmagatzemarà en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie.
CALÇ: S'utilitzarà calç apagada i en pols, envasada i etiquetada amb el nom del fabricant i tipus a que
pertany segons UNE 41066, s'admet per la calç aèria definida com a tipus I en la Norma UNE 41067 i
per la calç hidràulica la definida com tipus I en la UNE 4106 P.
S'emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit d'humitats i intempèrie.
plecs de condicions
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- Contingut en matèria orgànica: La dissolució assajada segons UNE 7082 no tindrà un color més fosc
que la dissolució tipus.
- Contingut d'impuresa: El contingut total de matèries perjudicials com la mica, guix, feldspat descompost i
la pirita granulada, no serà superior al 2%.
- Forma dels grans: Serà rodona o polièdrica, rebutjant els que tinguin forma d'agulla.
- Tamany dels grans: El tamany màxim de l'àrid serà de 2,5 mm.
- Volum de forats: Serà superior al 35%. Es comprovarà en obra utilitzant un cubilot que s'enrasarà amb
la sorra. A continuació s'abocarà aigua sobre la sorra fins que s'ompli. El volum d'aigua admesa serà
superior al 35% de volum del cubilot.
Arrebossat reglejat de parets:
Es disposaran reglades verticals formades per planxes de morter amb separació no superior a 1m en cada
parament i formant arestes en els racons i cantells.
Una vegada humit el parament s'aplicarà el morter, entre reglades recobrint de forma que la massa s'introdueixi per totes les irregularitats del suport per augmentar la seva adherència.
La superfície arrebossada no tindrà cap defecte de planeitat superior a 3mm, mesurat amb un regla d'1m.
Abans del adormiment de l’arrebossat es passarà sobre la superfície encara fresa, el remolinador mullat
amb aigua fins aconseguir que la superfície quedi plana en acabats per exterior, i solament el pas d'un
regle quan els paraments són per revestir en enrajolats.
- Condicions generals d'execució:
* Abans de l'execució:
Per arrebossats interiors es comprovarà que l'impermeabilització estigui totalment acabada.
Quan l'arrebossat ha de quedar vist, primerament s'han de col.locat aquells elements fixes com ganxos,
pals i tots aquells que sobresurtin del pla del parament.
S'han de tapar els desperfectes que puguin tenir els paraments utilitzant el mateix tipus de morter que per
a l'arrebossat.
Que el morter o formigó del parament a arrebossar estigui totalment adormiment.
* Durant l'execució:
Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que s'hagi de fer servir. No es posarà aigua al morter
desprès del seu amassat.
El parament a arrebossar es mullarà prèviament i es netejarà.
En temps de gelades, s'aturaran tots els treballs d'execució i es comprovaran les parts arrebossades abans
de tornar a treballar.
En temps de pluges es suspendrà l'execució dels treballs quan els paraments no estiguin protegits i es
cobrirà amb lones o plàstics la seva superfície.
En temps extremadament calorós o en superfícies sobreescalfades exposades al sol, es suspendrà la seva
execució. Igualment quan el parament estigui exposat a forts vents, secs i càlids.
* Després de l'execució:
Transcorregudes 24 hores de la seva execució es mantindrà humida la superfície arrebossada fins que el
morter s'hagi adormit.
No es fixaran elements sobre l'arrebossat fins que s'hagi adormit i no abans de 7 dies.
2.3.12.- Enllumenat
Hi ha un annex amb el plec de condicions específiques de l’enllumenat
Condicions generals:
La instal·lació elèctrica que es projecta, complirà íntegrament el que està prescrit pel Reglament Electrotènic
per Baixa Tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, del 10 de setembre, BOE núm. 242, del 9 d'octubre
del 1973, i les seves instruccions complementàries.
plecs de condicions
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Els suports de les lluminàries convindrà tractar-los contra la corrosió amb una protecció de galvanització en
calent de zinc i posteriorment el pintat amb resines epoxy previ fosfatat de l'acer. També cal dir que en
tots els petits elements, com cargols, caldrà prendre les mateixes mesures.
La línia de cablejat que vagi soterrada, es disposarà amb passatubs de 8 centímetres de diàmetre o
superior. Conducte corrugat reforçat.
Tots els passos de cablejat de sota terra a les façanes en la seva part vertical, aniran protegits per un
tub d'acer galvanitzat, d'una alçada de 2,5 metres amb juntes estanques per evitar l'entrada d'aigua.
Inclòs en aquest capítol, cal preveure el desmuntatge de instal·lació existent.
2.3.13.- Xarxa de baixa tensió
S'ordenarà la xarxa de baixa tensió de les façanes agrupant-la segons la proposta d'acord amb la
companyia.
Per evitar els traspassos aeris de carrer s'han previst els encastaments necessaris pel subsòl. Els muntants
aniran protegits amb tubs d'acer estancs grapats a la façana.
En aquest capítol es té previst, inclòs en el cost, extreure de les façanes les instal·lacions antigues, així
com tots els suports i cadiretes, tallant amb serres o discs elèctrics i evitant malmetre els revestiments de
les façanes.
2.3.14.- Xarxa de telefonia
Es proposa seguir els mateixos criteris que en la xarxa de baixa tensió a l'hora de disposar i traspassar
les façanes.
2.3.15.- Lampisteria
La xarxa d'aigua a realitzar serà pel rec dels arbres i la disposició de el sistema de neteja del carrer. Es
disposarà un comptador específic per aquests usos.
Es mantindrà en tot moment les Normes Bàsiques per instal·lacions de subministrament d'aigua potable.
Ordre del Ministeri d'Indústria de l'1 de setembre de 1975 (BOE 13-01-1976).
La xarxa de conducció d'aigües serà de polietilè a partir de la derivació amb la xarxa existent. Per una
pressió de 6 atm.
La xarxa serà únicament d'aigua freda. Existirà a l'entrada de cada circuit una clau de pas per al seu
aïllament en cas d’avaries.
Els conductes es protegiran amb un llit de sorra.
Prova de càrrega:
Es realitzarà una prova d'estanqueitat i pressió segons la normativa aplicable.
2.3.16.- Mobiliari
Tot el mobiliari serà el previst en el projecte, sense cap mena de defecte o deformació.
Tot el mobiliari es collarà en el paviment per evitar desplaçaments o extraccions del mateix.
2.3.17.- Assaigs, mostres i aplecs
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s'hagin de realitzar per tal de comprovar si els materials que
s'han d'utilitzar en les obres reuneixen les condicions fixades en el present Plec de Condicions, es
verificaran pel Director de l'Obra o bé, si ho considera convenient, pel laboratori oficial que designi.
Les despeses de proves i anàlisis aniran a càrrec del Contractista i estaran compreses en els preus
unitaris del pressupost. Caldrà justificar el pagament de les mateixes previ al pagament de les certificacions.
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables, el Director de l'Obra podrà
exigir la realització d'un control més detallat, anant sempre a compte del contractista les despeses què per
aquest motiu s'originin, sense computar a efectes del percentatge expressat en el paràgraf anterior.
Es obligació del Contractista disposar de tot allò que sigui necessari per a la realització de les proves, o
facilitar els aparells de mesura que es requereixen sense cap abonament.
plecs de condicions
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Tots els materials utilitzats, encara que no estiguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauran d'ésser
de primera qualitat.
Un cop adjudicada l'obra, i prèviament a la seva execució, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, mostres, assaigs, etc. que es relacionin amb els materials que s'hauran d'utilitzar, i no
se'n podrà utilitzar cap que no hagi estat acceptat prèviament.
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva i es podrà fer retirar qualsevol material desprès
d'haver-lo col.locat si, a judici de la Direcció Facultativa, no compleix les condicions d'aquest Plec, havent
d'ésser reemplaçat amb càrrecs al Contractista per un altra que compleixi les especificacions exigides.
Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i la conseqüent
acceptació per a la utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la mateixa.
Les zones de provisió caldran ésser aprovades per la direcció i, hauran d'ésser recondicionades un cop
acabada la utilització dels materials acumulats en les mateixes, de forma que recuperin el seu aspecte
original; les despeses ocasionades per aquest treball aniran a compte del Contractista.
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3.- CONDICIONS FACULTATIVES
Obligacions i drets del contractista
3.1.- Residència
El Contractista està obligat a comunicar a l'Ajuntament, en un termini de quinze dies, comptats a partir de
la data en la que s'hagi notificat l'adjudicació definitiva de les obres, la seva residència o la del seu
delegat, a tots els efectes derivats de l'execució d'aquelles.
Des del començament de les obres fins la seva recepció definitiva, el contractista o el seu delegat, hauran
de residir en el lloc indicat, i només podrà absentar-se d'ell prèvia comunicació a la Direcció de la
persona que designi per substituir-lo.
3.2.- Legalitat de l'empresa Constructora
El Contractista haurà d'estar a cobert, mitjançant les corresponents pòlisses d'assegurança, tant en la
responsabilitat civil, com en la criminal, perjudicis a tercers, etc., que pogués demanar d'accions a l'obra
objecte d’aquest plec, haurà d'estar al corrent del pagament de totes les assegurances socials i càrregues
corresponents al personal i a la resta de determinants que puguin exigir les lleis laborals vigents.
3.3.- Presència en obra
El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que sigui convocat per la Direcció Facultativa.
3.4.- El contractista i el seu personal d'obra
S’entén per "Contractista" la part contractant obligada a executar l'obra. Quan dues o més empreses
presenten una oferta conjunta a la licitació d'una obra, estaran obligades solidariament davant de
l'Ajuntament i hauran de complir el disposat en els articles 23 i 24 del Reglament General de Contractació
de l'Estat.
S’entén per "Delegat d'obra del Contractista" (en endavant "Delegat") la persona designada expressament
pel Contractista i acceptada per l'Ajuntament, amb capacitat suficient per:
- Ostentar la representació del Contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència segons el
Reglament General de Contractació de l'Estat i els plecs de clàusules particulars, així com en altres actes
derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les
obres.
- Organitzar l'execució de les obres i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció, així
com proposar o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es puguin plantejar durant
l'execució.
- Assumir tota la responsabilitat en quan a la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte i
ordres emanades de la Direcció d'obra, així com del compliment del concernent a seguretat i higiene en el
treball, d'acord amb el preceptuat en la legislació actualment vigent.
L'Ajuntament, quan per la complexitat i volum de l'obra així hagi sigut establert en els plecs de clàusules
particulars, podrà exigir que el Delegat tingui la titulació professional adequada a les característiques de les
obres i que el contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.
L'Ajuntament podrà requerir del Contractista la designació d'un nou Delegat i, en el seu cas, de qualsevol
facultatiu que depengui d'ell, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs.
3.5.- Facultats de l'Ajuntament respecte al personal del contractista.
Quan el contractista, o les persones dependents d'ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o
pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de treball, la Direcció de les obres
podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per tal d’aconseguir o restablir l'ordre en l'execució
del pactat, sense perjudici del disposat en les disposicions aplicables a la Contractació de les Entitats
Locals, en quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.
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3.6.- Oficina a l'obra
El Contractista, a costa seva, establirà a l'obra una caseta d'oficina en la que existeixi material adequat
per a l'evacuació de les necessàries consultes, i en qualsevol cas hi haurà una còpia del projecte, del
contracte i de les modificacions d'obra que s'hagin produït.
3.7.- Llibre d'Ordres
A la caseta de l'obra, el Contractista tindrà permanentment un Llibre d'Ordres en el que s'escriuran les
ordres que el Director de les obres necessiti donar-li, sens perjudici de posar-les per ofici quan ho cregui
necessari, aquestes ordres les firmarà el Contractista com assabentat, expressant fins i tot l'hora en que ho
verifica.
El compliment d'aquestes ordres és tant obligatori per al Contractista com les condicions constitutives del
present plec.
3.8.- Mitjans auxiliars
3.8.1.- Serà obligació del Contractista adquirir pel seu compte i tenir disponibles per la seva utilització en
les obres, les regles, cordes, cintes, encavallades, canals i altres mitjans auxiliars de construcció, els quals
seran per ell retirats quan deixin de ser necessaris. Així també li caldrà que per la bona execució dels
assaigs de control de qualitat. Totes aquestes despeses estaran incloses dins de les despeses generals de
l'obra (13 %) i no donaran dret la cobrament per part del contractista.
3.8.2.- El Contractista assumirà la total responsabilitat i risc per la utilització de bastides, cintres, màquines, grues i la resta de mitjans auxiliars que siguin requerits per al desenvolupament dels treballs,
eximint-se a l'Ajuntament i a la Direcció Facultativa de qualsevol responsabilitat per accidents que poguessin
sobrevenir per insuficient o qualitat dolenta dels esmentats mitjans auxiliars, que en tot moment hauran
d’estar en perfectes condicions de seguretat i funcionament.(Art. 22 Reglament Seguretat del Treball).
3.8.3.- Malgrat estar especificats clarament en el Reglament de Seguretat del Treball en la Construcció del
20 de maig del 1952, s'insisteix sobre la utilització de cascs protectors a tot el personal i visitants de l'obra, baranes als bastiments i agafadors en buits que puguin oferir perills de caigudes.
De qualsevol descuit que s'observi en tot allò què s'ha manifestat anteriorment serà directament responsable
el Contractista, i en cas d'accident, assumirà la total responsabilitat dels fets.
3.9.- Interpretació dels documents
La interpretació tècnica del projecte correspon al Director de les obres, al qual el Contractista haurà d'obeir
en tot moment.
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista haurà de sotmetre's a les
decisions de la Direcció de l'obra que serà immediatament executiu, sense prejudici del Dret del
Contractista d'obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedís sobre la intel·ligència del pactat, sinó
es conformés amb el que resolgui l'Ajuntament.
El Director subministrarà al Contractista durant el transcurs de l'obra, com a documentació complementària,
els dibuixos i tots els detalls que siguin necessaris per a la millora execució d'aquesta, no podent aquest
separar-se de les instruccions que se li donin, i si ho fes, procedirà a desfer tot allò que s'hagi executat
pel seu compte, si la Direcció Facultativa ho jutja necessari.
Qualsevol altre detall que el Contractista cregui necessitar, haurà de demanar-lo per escrit amb suficient
anticipació a la Direcció Facultativa.
3.10.-Obligació general del Contractista
Queda obligat el Contractista a fer en general tot allò que sigui necessari per a la bona construcció de
les obres, fins i tot quan no es trobi taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel Director Facultatiu.
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El Contractista observarà en el decurs de les obres totes les disposicions vigents emanades de la Reglamentació de Seguretat en el Treball de la Indústria de la Construcció, celades per la Delegació Provincial
del Treball d'acord amb el Reglament vigent. A tal efectes nomenarà els vigilants de seguretat necessaris i
comitès de seguretat, en els casos previstos per l'esmentat Reglament. Totes les despeses de seguretat i
higiene seran a càrrec del contractista.
De les obres i la seva execució
3.11.- Accessos
Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les obres.
3.12.- Començament
El Contractista donarà començament a les obres dins dels quinze dies següents a la formació i signatura
del contracte corresponent, i haurà de deixar-les finalitzades en el termini improrrogable de cinc mesos
naturals.
3.13.- Replanteig
Abans d'iniciar-se les obres es durà a terme el replanteig general del Projecte segons disposa l'article 127
del Reglament General de Contractació de l'Estat i en les clàusules 24, 25 i 26 del Plec de Clàusules
Administratives Generals. Es farà constar a més dels continguts expressats en l'esmentat articles i clàusules,
les contradiccions, errors o omissions que s’haguessin observat en els documents contractuals del Projecte.
El Replanteig es realitzarà en base a les acotacions contingudes en els plànols. Es deixaran sobre el
terreny les senyals i referències necessàries amb suficients garanties de permanència perquè pugui fixar-se
amb relació a elles, la situació en planta o altura de qualsevol element de les obres.
També s'efectuaran tots els replanteigs parcials que estimi precís el Director de l'obra durant la seva
realització, estant present en totes les operacions de replanteig el contractista o el seu representant i aixecant-se en cada cas l'Acta corresponent.
La conservació i reposició de les senyals esmentades així com les despeses de tota classe que origini el
replanteig general i els parcials, seran a compte del contractista.
3.14.-Cales
L’empresa constructora farà les cales necessàries per comprovar la situació exacta dels serveis soterrats
existents a càrrec de les despeses generals de l’obra. A més a més, la Direcció Tècnica podrà demanar
la realització de les cales que cregui necessàries, aquestes darreres s'entendran dins de la partida de
rases, cubicant-se de la mateixa manera.
3.15.-Senyalització i Precaucions
Durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari evitarà destorbar el tràfic més del temps necessari i evitarà fins
a on sigui possible molestar al veïnat i, concretament a les escoles, amb rases obertes, terres mogudes,
repostís de materials, voreres aixecades, etc....
Es col·locaran rètols perfectament visibles, prohibicions de pas a tota persona aliena a l'obra, i es
col·locaran les tanques i llums necessàries per evitar riscs i danys als vianants.
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials seran lluminosos (elèctrics), fluorescents, així
com els taulers, tanques, etc.... seran els que disposin la Inspecció Facultativa, essent obligació de l'adjudicatari la col·locació dels mateixos en els llocs que li siguin indicats a per aquesta inspecció.
Seran a compte de l'adjudicatari les despeses que per vigilància material de senyalització i precaucions
s'ocasionin per compliment del present article.
Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques o voreres de precaució que instal·li l'Adjudicatari, amb
motiu de l'execució de les obres objecte d’aquesta Contracta.
plecs de condicions
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19

____________________________________PROJECTE D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE VORERA AL CARRER GRANADA

No es considera anunci el nombre o anagrama de l'empresa adjudicatària que obligatòriament haurà de
figurar en les tanques.
3.16.-Condicions generals d'execució de les obres
Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la bona
construcció lliurament apreciades per la Direcció Facultativa.
En qualsevol cas, el programa de Treballs s'haurà de garantir el pas dels residents amb comoditat. De la
mateixa manera s'evitaran sistemes constructius que allarguin les molèsties dels comerciants.
El contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació precisa, a fi i efecte de què puguin
procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar ocultes o que, a judici del contractista,
requereixin aquest reconeixement. De totes elles s'aixecaran plànols precisos per la seva medició i
liquidació, que seran subscrits per la Direcció de l'Obra; i el contractista tindrà que abonar pel seu compte
els treballs auxiliars necessaris per a fer la medició, llevat que es conformi amb tot allò que proposi la
Direcció Facultativa.
3.17.- Termini d'execució i ritme de treball
L'activitat en l'execució de les obres es desenvoluparà conforme a allò que per la Direcció Tècnica es
disposi, seguint el Pla d'obra que s'acordi, tant en els treballs que el contractista realitzi directament, com
en aquells que subcontracti.
L'organització dels treballs és exclusiva responsabilitat del contractista, llevat d'aquells casos en que per
consideracions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa estimi adient la seva variació.
3.18.- Demores
L'adjudicatari podrà imprimir major activitat a les obres de les que es tracta i deixar-les acabades abans
del transcurs del temps, sempre que no es separi de les condicions facultatives i mereixi l'aprovació de la
Direcció Tècnica de les mateixes, però no li serà lícit invertir en la construcció majors temps del que
estableix el contracte, llevat en casos de força major apreciats per l'Ajuntament.
No podrà el contractista, al·legant retard en el pagament o qualsevol altre motiu no previst en aquestes
condicions, suspendre els treballs i reduir-los a menor activitat de la que se li ordeni.
Tampoc podrà excusar una demora per l'incompliment dels terminis deguts a rams auxiliars, així com la
carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa que no hagués sol·licitat per escrit i amb la suficient
antelació.
3.19.- Justificació de demores
Seran admeses com causa de força major als efectes de responsabilitat del contractista per retard en el
termini d'execució: vagues que afecten als rams pertinents o greus alteracions de l'ordre públic, dies de
pluja, gelades intenses o altre fenòmens atmosfèrics que impedeixin totalment el treball. Així mateix les
festes no previstes en el calendari oficial, sempre que siguin disposades per l'autoritat competent.

Modificació del Projecte:
3.20.- Concepte general
No podran efectuar-se modificacions del projecte sense expressa autorització de l'Arquitecte director.
Si l'Ajuntament comuniqués al contractista la seva decisió d'efectuar qualsevol modificació en el projecte,
aquest haurà de notificar-la immediatament a la Direcció Facultativa, que estudiarà la seva viabilitat i
l'aprovarà tècnicament, si escau.
El Director de l'obra per la seva part queda facultat per modificar qualsevol classe d'obra durant l'execució
de la mateixa, verificant l'augment o disminució de preus oportuns, sempre que el conjunt de les indicades
modificacions no augmentin el pressupost.
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3.21.- Modificacions sense augment de pressupost
Si els materials o partides d'obra a modificar no estiguessin previstes o especificades en aquest Plec,
s'establirà un acord contradictori amb l'adjudicatari, en el que figuraran les condicions tècniques d'aquests
materials o unitats d'obra.
Si les modificacions introduïdes suposen alteració de preus en l'acord contradictori amb l'adjudicatari figuraran
també aquests preus i formes d’abonament. Aprovat l'acord contradictori passaran a formar part d'aquest
Plec.
3.22.- Modificacions amb augment de pressupost
Quan es proposi alguna reforma o variació per part del Director o a indicació d'alguna de les parts
contractants, si el contractista entén que representa un augment de cost, haurà de presentar un pressupost
d'aquestes obres i tenir l'aprovació prèvia. De no fer-ho s’entendrà que el contractista renuncia al possible
increment de pressupost.
Si el contractista, per pròpia iniciativa, introduís modificacions en el Projecte que representessin augment de
preus o dimensions en la quantitat d'obra, no tindrà dret més que a l'abonament allò que li correspondria
en cas d'haver executat l'obra amb estricta subjecció al projecte.
3.23.- Obra defectuosa
Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a aquest Plec o al particular de
la mateixa, el Director de l'obra podrà acceptar-ho o refusar-lo; en el primer cas, aquest fixarà el preu
que cregui just amb arreglament a les diferències que hagués, venint obligat el contractista a acceptar
aquesta valoració i cas de no conformar-se amb la mateixa, desfarà i reconstruirà amb càrrec seu tota la
part mal executada, amb arreglament a les condicions que fixa el Director, sense que això sigui motiu de
pròrroga en el termini d'execució. En el segon cas, o sigui en cas de què a judici de la Direcció Facultativa hi hagués alguna part d'obra executada en males condicions, el contractista estarà obligat a
enderrocar-la i tornar-la a executar quantes vegades sigui necessari, fins que mereixi la seva aprovació,
no tenint per aquest motiu dret a percebre indemnització de cap tipus, encara que les males condicions
dels materials i col·locació s'hagués apreciat desprès de la recepció provisional.
El contractista és l'únic responsable dels treballs executats així com de les faltes i defectes que en ells
puguin existir per mala construcció o per la qualitat deficient dels materials emprats sense que sigui excusa
la circumstància de què la Direcció Facultativa no l'hagi cridat l'atenció sobre el particular, ni li atorga cap
dret el fet de què els treballs defectuosos hagin estat inclosos en les certificacions parcials de l'obra que
sempre es suposaran a bon compte. Per tant, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en
els treballs executats o que els materials i aparells no reuneixen les condicions preceptives, ja sigui en el
curs dels treballs o finalitzats, podrà disposar la demolició de les parts defectuoses i la reconstrucció de
les mateixes, tot a càrrec del contractista.

Materials:
3.24.- Materials: Patents, marques i qualitats
El contractista haurà de respondre de la qualitat dels materials, aparells i instal·lacions emprats, tant en el
decurs de les obres, com aquells que formin part de l'edificació per als usos previstos en el projecte.
El fet d'assenyalar-se una marca en qualsevol document del projecte no exclou al contractista de les seves
responsabilitats havent de cobrir-la amb el justificant de garantia corresponent.
Per a procedir a qualsevol canvi, serà necessari el consentiment escrit de la Direcció Facultativa.
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3.25.- Mostres de materials
Així mateix el contractista està obligat a tenir a disposició de la Direcció Facultativa, mostres de tots el
materials i elements a emprar, amb dades suficients per a fer les comprovacions necessàries.
El Director de l'obra podrà manar retirar de l'obra, no acceptant-los per a la seva utilització, els materials
que al seu criteri no reuneixin les degudes condicions d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques.
En el cas de que el contractista presenti nous materials per a l'obra, en substitució d'altres contemplats en
el projecte, els estudis i assaigs previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del
contractista.
3.26.- Assaigs
La Direcció Facultativa de les obres per al bon control de les mateixes es reserva el dret d'efectuar els
assaigs i les anàlisis que jutgi necessari, pels seus propis medis o en laboratori.
Aquest podrà ser el laboratori de l'INCE ("Instituto Nacional de Calidad en la Edificación"), el Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions de la Diputació Provincial de Barcelona, o qualsevol altre de reconeguda
solvència.
El contractista presentarà un pla de Control de Qualitat de les obres que haurà d'entregar amb el
programa de treballs de l'obra i que haurà de ser examinat i acceptat pel Director de l'obra.
També podrà disposar que es realitzin les proves en la pròpia obra, si això fos possible, en tot cas les
despeses ocasionades a compte de l'adjudicatari, a descomptar de les certificacions, sent les factures
abonades directament per l'Administració al Laboratori. L'import dels assaigs de Laboratori no superarà el
2% del pressupost del contracte, no incloent en aquest import les repeticions dels mateixos obligades per
resultats incorrectes del primer assaig.
Encara que la Direcció Tècnica accepti els materials que hagin sigut objecte d'inspecció, això no eximeix al
contractista de responsabilitat, cas de què per vicis ocults no donessin el resultat previst.
El contractista haurà de col·laborar i proporcionar totes les facilitats en la realització dels assaigs, seguint
el procediment que s'estableixi en el Pla de Control de Qualitat i per les ordres de la Direcció de l'obra.
3.27.- Evacuació de productes sobrants no aprofitables
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d'aprofitar en les obres i en general els
productes de totes les classes que, per la seva naturalesa no siguin aprofitables, seran transportats per
l'adjudicatari als abocadors de runes permesos.
3.28.- Materials procedents de l'emplaçament de les obres i extrets amb motiu de la seva execució.
Tots els materials que resulten de desfer les obres existents o apareguin al fer les excavacions i siguin
per la seva naturalesa aprofitables a criteri de la Direcció Facultativa, seran transportats pel contractista als
punts què a l'efecte li designi la Direcció Facultativa, on quedarà a disposició dels Serveis Tècnics Municipals, els quals estendran l'oportú comprovant degudament signat i segellat. La resta dels materials sobrants
seran transportats a l'abocador. En cas de què l'adjudicatari no efectuï l'esmentat transport en el termini
que li sigui indicat per l’al·ludida inspecció podrà aquesta dur-la a terme a costa d'aquell.
Personal:
3.29.- Base fonamental
L'adjudicatari ve obligat a subscriure un contracte amb les obres amb les formalitats que expressament
imposa la vigent Llei de Contracte de Treball.
El contractista queda obligat a més, a complir les disposicions vigents en matèria laboral, essent ell mateix
l'únic responsable del compliment d'aquestes obligacions i dels accidents que ocasioni el treball, tant si
passant o no, per descuit d'allò que estableix en les presents condicions, o per no obeir les disposicions
de la Direcció Facultativa.
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3.30.- Personal Local
Tenint en compte l'obligació que té aquest Municipi de procurar, dins de la seva esfera i finalitats, l'ajuda i
protecció al personal obrer local, s'imposa al contractista el deure d'utilitzar per l'execució dels treballs,
personal domiciliar i veí d'aquesta ciutat, amb preferència al de fora d'ella, sempre que existeixi analogia
de circumstàncies entre l'un i l'altre i dins del límit del cinquanta per cent del total d'obrers necessaris.
3.31.- Encarregat d'obra
El Contractista es farà càrrec de la presència constant a l'obra d'un encarregat anomenat per ell, persona
competent i responsable, que es considerarà a les ordres de la Direcció Facultativa, sempre que aquesta li
ho requereixi per al millor compliment de la seva missió.
3.32.- Personal auxiliar tècnic
El Contractista també haurà d'acreditar en la seva proposició, disposar del personal tècnic i auxiliar
necessari per a poder interpretar instruccions i treballs auxiliars, col·laborant amb la direcció de l'obra en la
presa de dades i confecció de treballs auxiliars de topografia, amb equip inclòs, alineacions, rasants,
cubicatges i altres treballs auxiliars informatius.
3.33.- Recusació del personal per la Direcció Tècnica
La Direcció Facultativa podrà refusar el personal que, al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per el contracta, havent de ser substituït per un altre
personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l'adjudicatari.
3.34.- Intervenció de rams auxiliars
La Direcció Facultativa es reserva el dret de rebutjar aquells industrials secundaris, que la seva actuació
pugui ocasionar perjudicis a l'obra.
Recepció de les obres:
3.35.- Recepció provisional
Un cop finalitzades les obres i dintre dels trenta dies següents es procedirà a la medició i valoració total
de les mateixes i tindrà lloc la recepció provisional.
A l'efecte, es practicarà en elles un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i representant de
l'Ajuntament, en presència del contractista, aixecant l'Acta que signaran tots ells.
Si les obres realitzades es donen per rebudes, començarà a partir de llavors el termini de garantia
assenyalat en els documents del contracta.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'Acta i es donarà al Contractista
les oportunes instruccions per remeiar els efectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, expirat el
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
3.36.- Termini de garantia
El termini de garantia serà d'un any comptat des de la data en que la recepció provisional es verifiqui,
quedant durant aquest temps, l'entreteniment, conservació i policia de les obres i arranjament de
desperfectes (ja provinguin de l'assentament de les obres, ja de la mala construcció d'aquelles), a càrrec
del Contractista conforme a les instruccions que de la Direcció Facultativa rebi, en la intel·ligència què si
descuidés la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran per l'Ajuntament les obres necessàries per
reparar el dany a càrrec del propi Contractista.
Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància de què
per la Direcció Tècnica haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i li haguessin
abonat les primeres en valoracions parcials o provisionals.
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3.37.- Recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que amb la provisional, a partir d'aquesta data, si bé cessarà l'obligació del
Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis,
quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per defectes ocults i deficients de
causa dolosa.
En el cas de què les obres no es trobin en aquest moment en perfecte estat de conservació i ús, es
procedirà de forma idèntica a l'establerta per a la recepció provisional, sense que el contractista tingui dret
a la recepció de cap quantitat per l'ampliació del termini de garantia i anant a compte seva els costos de
reparació que tinguessin lloc.
3.38.- Facultat general del Director de les obres
A més de totes les facultats que corresponen al Director expressades en articles d'aquest Plec de
Condicions, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin per
si o per mitjà dels seus representants tècnics, i això amb autoritat tècnica legal, complerta i indiscutible,
inclòs sobretot allò que específicanment previst en el Plec de Condicions de l'Edificació, sobre les persones
i coses situades a l'obra i amb relació amb els treballs que per l'execució de les obres o els seus
annexes es duguin a terme, podent fins i tot, per causa justificada, recusar al contractista, si consideres
que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per la deguda marxa de les obres.

3.39.- Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa solament podrà
presentar-les, a través de la mateixa, davant l'Ajuntament si són d'ordre econòmic. Contra les disposicions
d'ordre tècnic o facultatiu no s'admetran reclamacions podent el Contractista salvar la seva responsabilitat
mitjançant exposició raonada i per escrit al Director de les obres, que haurà d'acusar justificant de rebuda
d'aquest.
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4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
4.1- Base fonamental
Com a criteri general s'estableix que el Contractista haurà de percebre l'import dels treballs executats
sempre que aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al projecte, condicions generals i
particulars del mateix, i bones normes constructives.
4.2.- Preus unitaris del projecte
Al fixar els preus de les diferents unitat d'obra en el pressupost s'ha tingut en compte l'import de les
bastides, tanques, elevacions, trafagament de matèria. No s'inclouen en el pressupost el permís municipal
d'obres, qualsevol exigència econòmica que les companyies de serveis poguessin presentar amb motiu de la
reforma instal·lacions no contemplades en el projecte, ni els honoraris del projecte i direcció d'obres.
4.3.- Abast dels preus unitaris
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l'obra, instal·lació o subministrament i portarà implícit
l'import des treballs auxiliars (bastida, transport, força motriu, aigua, elevació de material, desenrunes
neteja, combustibles i altres anàlegs), el de la imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del
contractista en la seva execució, el de les càrregues laborals de tota ordre, tots els quals no són objecte
de partida específica. Quedaran inclosos en l'oferta de l'empresa constructora tots aquells treballs i materials
que encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin necessaris per la total finalització de les obres.
4.4.- Subministrament de materials per l'Ajuntament
L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar a l'adjudicatari l'aigua o qualsevol altre material que tinguin
o pugui adquirir per un altre via que no sigui aquest Contracte, en aquest cas es descomptarà del preu
unitari corresponent al valor del material subministrat.
4.5.- Preus contradictoris
Quan es cregui necessari ampliar materials o executar unitats d'obra que no figurin en els quadres de
preus del projecte base del contracte, es redactaran nous preus contradictòriament, fent constar si suposen
una major despesa en el conjunt de l'obra. El càlcul dels nous preus a fixar es basarà en els costos
elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en
els costos que corresponguessin a la data en la que va tenir lloc la licitació de l'obra.
Els nous preus, una vegada aprovats per l'Ajuntament , es consideraran incorporats, a tots els efectes, als
quadres de preus del projecte que va servir de base per el contracte, sense perjudici de l'establert a
l'article 150 del Reglament General de Contractació de l'Estat.
4.6.- Criteri d'amidaments
Únicament es considera vàlid l'adoptat en els amidaments que figuren en el Projecte.
Es considera que el contractista pel fet d'acudir a la subhasta té ple coneixement de les característiques
del Projecte; per la qual cosa es suposa que en la seva oferta admet com a vàlids els amidaments i
valoració de les mateixes.
4.7.- Forma d'abonament de les obres executades
Les obres s'abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades pel Director. Les certificacions
tindran com a base l'amidament en obra dels treballs que constitueixen el projecte, i l'aplicació dels preus
invariables prèviament estipulats en el contracte per a cadascuna de les unitats de l'obra, d'acord amb allò
que s'ha previst en el Plec de Condicions a aquests efectes.
L'aplicació d'aquests preus dóna com a resultat el pressupost d'execució material. Aplicant a aquest pressupost el percentatge de contracte s'obté el Pressupost d'Execució per Contracte en el que queden
inclosos, a més dels costos d'Execució, tots els generals, fiscals i contractuals del contracte.
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4.8.- Valoració dels amuntegaments
En les certificacions, queda facultat el Director de les obres per a fer constar els amuntegaments amb un
valor que no ultrapassarà un 60% estimat del valor del material, d'acord amb la descomposició del
pressupost.
4.9.- Millores
El Contractista vindrà obligat, sempre que se l'hi ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir
les millores que aquesta estimi convenients, en aquella part de la construcció que la mateix indiqui, a
l'objecte de donar a la totalitat de les obres les condicions necessàries. Aquestes obres de millores
s'avaluaran de conformitat amb els preus unitaris compresos en el pressupost que s'accepti.
4.10.- Modificacions no autoritzades
Ni el Contractista ni el Director podran introduir o executar modificacions substancials en l'obra objecte del
contracte sense la corresponent aprovació d'aquelles modificacions i del pressupost corresponent.
S'exceptuen aquelles modificacions que durant la correcta execució de l'obra, es produeixin únicament per
ajust a la realitat del número de unitats executades per sobre o per sota de les previstes en les
cubicatges del projecte. Aquestes modificacions podran ésser recollides en la liquidació provisional, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte. No obstant, quan
posteriorment a la producció d’algunes d'aquestes variacions hi hagués la necessitat d'introduir en el projecte
modificacions d'un altre característica, hauran d'ésser recollides aquelles en la proposta a elaborar, sense
esperar per fer-ho a la liquidació provisional de les obres.
Per a l'execució de les obres a que es refereix la excepció del paràgraf anterior, el Contractista
necessitarà la prèvia autorització del Director.
Les modificacions en l'obra que no estiguin degudament autoritzades per l'Ajuntament originaran
responsabilitats en el Contractista, sense perjudici de la que pogués arribar a tenir el personal encarregat
per el propi ajuntament de la direcció, inspecció o vigilància de les obres.
En cas d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que siguin
imprescindibles per tal de garantir o salvaguardar la permanència de les parts d'obra ja executades
anteriorment o per evitar danys immediats o tercers.
La Direcció haurà de donar compte immediata d'aquestes ordres a l'Ajuntament contractant, a fi que aquest
inclogui a l' expedient l'autorització de la despesa corresponent.
4.11.- Abonament per partides senceres
No admetent l'índole especial d'algunes obres el seu abonament per successius amidaments parcials, la
Direcció Facultativa queda facultada per incloure aquestes partides completes, quan ho estimi just, en les
periòdiques certificacions parcials.
4.12.- Abonament per partides alçades
En cas que, per no existir en el pressupost preus unitaris que puguin emprar-se per assimilació amb les
obres executades per partides alçades, aquestes s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu cost
(adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa).
4.13.- Caràcter de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjecte a les rectificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista al·legar retard,
suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del necessari per a l'acabament de les obres en el
termini establert.
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4.14.- Liquidació final
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments de totes les
unitats que constitueixen l'obra.
4.15.- Arbitris
El pagament d'arbitris i impostos, sobre tanques, enllumenat, etc.. i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. Ell, no obstant, haurà d'ésser reintegrat de tots
aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l'oferta, a judici del Director.

4.16- Còpia de documents
El Contractista té dret a treure còpies a càrrec seu dels plànols, Plecs de condicions i altres documents
del contracte. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els contractistes o industrials
precisin, per redactar proposicions de pressupostos, aniran a compte seu.
4.17.- Vigilància d'obres
Serà també per compte del contractista l'abonament de jornals de vigilància d'obres, en el cas de què el
Director estimi necessari el seu nomenament.
Revisió de preus: No es preveu revisió de preus degut a la curta durada de les obres.
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5.-CONDICIONS LEGALS

5.1- Contracte
El contracte es formalitzarà mitjançant document públic segons acord entre parts i amb arranjament a les
normes vigents del Dret.
5.2- Arbitratge
Ambdues parts es comprometen a sotmetre les seves diferències a l'arbitratge de l'Arquitecte Director, o
d'aquell que pot nomenar l'Ajuntament.
5.3- Responsabilitat del contractista
Obligacions del compliment de la legislació sobre obres.
El Contractista queda obligat al compliment de tots els extrems que prescriuen les Ordenances Municipals,
el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, i la legislació especial dictada pel M.O.P.U.
5.4- Obligacions específiques
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en
els documents que composen el projecte.
Així mateix haurà de vetllar per l'exacte compliment de les ordres de la Direcció Facultativa i de les
normes usuals de la bona construcció.
Com a conseqüència això vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò que s'hagi executat
malament sense que pugui servir d'excusa que el Director hagi examinat i reconegut la construcció durant
les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials.
5.5- Accidents de treball
En cas d'accident ocorregut als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les
obres, el Contractista s'atendrà al que ve disposat a aquest respecte en la legislació vigent, essent en tot
cas únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectat l'Ajuntament,
per responsabilitat en qualsevol aspecte. El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de
seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per evitar en el que sigui possible accidents als obrers o
als vianants, no solament en les bastides sinó en tots els llocs perillosos de l'obra. Dels accidents i
perjudici de tot gènere que, per no complir el Contractista allò que ve legislat sobre la matèria pogués
esdevenir, serà aquest l'únic responsable o els seus representants a l'obra, ja que es considera que en els
preus contractats estan inclosos totes les despeses precises per a complimentar degudament aquestes
disposicions legals.
5.6.- Danys a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit sobrevinguessin tant
en l'obra com en les propietats contigües i en la resta de via pública. Serà per tant a compte seu
l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan tingui lloc, de tots els danys i perjudicis que
puguin causar-se.
Les propietats confrontants tindran que restaurar-les pel seu compte i risc, deixant-les en l'estat que les
va trobar al començar l'edificació i responsabilitzant-se de totes les conseqüències que aquests perjudicis o
desperfectes puguin ocasionar.
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Rescissió del Contracte
5.7.- Causes de rescissió
En cas de mort o fallida del Contractista, quedarà rescindit el contracte, podent els hereus dur-lo a terme
en les mateixes condicions i prèvia l'aprovació de l'Ajuntament, sense que en cas contrari tinguin aquells,
dret a indemnització alguna.
Quedarà rescindit el contracte per incompliment del contractista de les condicions estipulades en aquest
Plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-se tant sols l'obra
executada, que estigui de rebut.
Així mateix, són casos de rescissió, la morositat en l'execució, la falta d'observància en les ordres rebudes
i la insubornització.
La interpretació de tots els casos de rescissió que puguin presentar-se, correspon al Director de les obres,
a les instruccions del qual, haurà de sotmetre’s el contractista sense dret a cap reclamació.
5.8.- Liquidació en cas de rescissió
Sempre que es rescindeixi el contracte per causa aliena o falta de compliment del contractista, s'abonarà a
aquest les obres executades amb arranjament a les següents condicions: els materials a peu d'obra si són
de rebut i en quantitat proporcionada a l'obra pendent d'execució, assignant-els-hi els preus marcats en
els quadres de preus o en els seu defecte els que assenyali el Director.
Els medis auxiliars, quedaran de propietat de l'obra, si així ho disposa el Director, sent d'abonament al
Contractista la part del seu valor corresponent, en proporció a la quantitat d'obra que falti per executar i
no hagi estat abonada en la liquidació; si ells decideix conservar-los, es retiraran de l'obra.
Quan es rescindeixi el contracte per incompliment del contractista, portarà aquest implícita la pèrdua de
fiança, sense que s'admeti cap reclamació, ni altre dret, que l'abonament de la quantitat d'obra feta i de
rebut dels materials acopiats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris per la
mateixa.
5.9.- Cartell d´obra
El Constructor haurà de proveir dos cartells d'obra, format mitjà. Model Normalitzat de la Federació de
Municipis de Catalunya.
5.10.- Condicions particulars
En tant no contradiguin les anteriors clàusules es donaran per reproduïdes en aquest contracte les disposicions de l'invocat Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i per tot allò no previst en aquest
últim regiran les disposicions aplicables a l'Administració General de l'Estat i en el seu defecte, els preceptes pertinents del Dret Privat.
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6.- CONDICIONS D´ENLLUMENAT
6.1.- Coordinació de les actuacions
1.1- La redacció dels projectes d’enllumenat públic s’haurà de fer coordinadament amb el Departament
d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Terrassa, i la realització de les obres corresponents s’haurà
d’executar sota la supervisió d’aquest Departament.
1.2- En la redacció i execució dels projectes s’haurà de donar compliment a les especificacions del
Reglament Electrotecnic per a baixa tensió (REBT), en especial la instrucció MIBT 009 i les que li són
concordants, així com a les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica ,aprovades per
l’Administració, i les emeses per la Generalitat de Catalunya.
1.3- Per a la redacció, execució i recepció de les instal.lacions d’enllumenat caldrà també atenir-se a
les especificacions assenyalades en el Plec de Condicions d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Terrassa
i en l’execució de les corresponents obres,adaptar-se prioritariament
a les indicacions dels plànols de
detall , fixades pel Departament d’Enllumenat Públic,tant per a la part de la instalació eléctrica pròpiament
dita com per a l’obra civil complementaria.

6.2.- Criteris bàsics de disseny
6.2.1.- Tipologia de la llum:
-Llum blanca v.s.a.c.c.,als carrers i vials urbans de zones comercials ,residencials i industrials compatibles
amb altres usos.
-Llum groga v.s.a.p., als vials i carrers de zones exclusivament industrials.
-Llum groga v.s.a.p., a les avingudes ,rondes,travesseres urbanes de carreteres i vials anàlegs, i també a
cruïlles i rotondes d’aquestes vies.
En cas d’il.luminació diferenciada de les voreres en aquest tipus de vials , llum blanca v.m.c.c. en la
zona de voreres.
-Llum blanca v.m.c.c. preferentment, en places, zones verdes, jardins i parcs.
En ambits concrets d’aquestes zones a fixar, es podrà adoptar llum groga v.s.a.p. o d’altre tipus de fonts
de llum.
-Llum blanca, groga o d’altres tipus , a fixar en el projecte , en enllumenats artistics d’edificis,monuments
fonts ,brolladors,etc.
6.2.2.-Nivells d’il.luminació i uniformitats
Els nivells d’il.luminació i uniformitats a adoptar seguint els criteris
del Col.legi Oficial
Industrials de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, seran els següents
E

d’Enginyers

U

U
Il.lum. mitjana
Long.
Denominació
(Emin/Emax en eix circulac)

(lux)

Uniformitat. Mitjana

Unifor.
(Emin/E)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
0.4
Vials amb transit
0.5
important (avingudes ,
rondes,travesseres de
carreteres i cruïlles o
rotondes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vials urbans bàsics anb
transit important(vialsxarxa
primaria)
15-20
0.4
0.35
Vies urbanes normals
amb trànsit mitja (residencials
-industrials)
--

15

Vies urbanes amb trànsit
mitja o reduït(exclusivament
industrials)
--

10-15

Vies urbanes amb trànsit
reduït (exclusivament residencials,
tipus urbanitzacions o similars) 10-15

0.3

Vies comercials en zones
prioritariament de vianants
--

verdes

,jardins,parcs

0.3

--

15

Places urbanes i àmbits exclusivament de vianants
-Zones
--

0.4

0.3

10-15

0.3

5-10

0.2

En zones o àmbits especials, es podran adoptar altres valors,més alts o més baixos, a justificar
adecuadament en el projente respectiu,i amb conformitat prèvia del Departament d’enllumenat públic
municipal.En l’ambit afectat pel Pla del Centre , s’adoptaran els valors definits en el Pla Especial aprovat.
Totes les instal.lacións d’enllumenat públic hauràn de preveure el funcionament a règim
reduint els nivells a hores o dies de poca incidència a efectes d’estalvi energètic.

de doble nivell,

Se’n podran exceptuar aquelles de les quals el projecte o criteris municipals ho consideri expressament
amb aprovació del Departament d’enllumenat públic.

i
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En àmbits determinats, en els quals es prevegin nivells inferiors als normals indicats anteriorment, no hi
haurà cap punt en zona utilizable pels vianants inferior a 0.5 lux i un nivell mitjà inferior als 5 lux.
En els càlculs d’il.luminàncies

el factor de conservació es pendrà amb un valor normal

6.2.3.- Lluminàries ,columnes,bàculs i suports.
En els projectes s’adoptaran i s’instal.laran materials dissenyats i fabricats específicament
públic i homologats degudament , preferentment de marques suficientment reconegudes
instal.lacions executades a la ciutat de Terrassa.

màxim de 0.80.

per a enllumenat
i usuals en les

Per l’ús de lluminaries i suports especials , en disseny ,alçaria, etc., caldrà la conformitat i aprovació
prèvies del Departament d’enllumenat
Public de l’Ajuntament
en les instal.lacions projectades a fi de
possibilitar-ne el manteniment i eventualment la reposició posteriors.
Les Il.luminàries a adoptar tindràn el cos (carcassa i tapes) construït amb fosa injectada
s’evitaràn les Il.luminaries fabricades a base de poliester,polipropilè o de materials semblants.

d’alumini

i

Les columnes i bàculs disposaràn a la base de fixació dels elements de reforç o carteles que s’indiquen
expressament en els corresponents plànols de detall,del Departamentat Públic de l’Ajuntament.
6.2.4.- Línies i caixes de derivació
En les instal.lacions de punts de llum amb braços a façana, les línies de distribució aniran engrapades i
les caixes de derivació collades a les façanes .Als encreuaments de calçada hi seràn soterrades.
En aquelles instal.lacions amb columnes o bàculs ,en vials o en places,jardins ,zones verdes i semblants
les línies aniràn enterrades en rases i protegides adecuadament amb tub corrugat
de polipropilè i les
caixes s’instal.laràn a l’interior de les columnes o bàculs o en tot cas ,en ubicació aèrea.No s’admetrà en
cap cas una ubicació enterrada de les caixes de derivació o distribució de les línies de la instal.lació.
Les unions o connexions dels cables de les línies d’alimentació es faràn sempre a l’interior de les
corresponents caixes de derivació i mai no s’admetrà que es facin dins de pericons o simplement
enterrades a rases.
En instal.lacions , en les zones amb línies enterrades
a cada punt de llum.
A fi de facilitar el manteniment , es preveurà

es preveurà

un pericó de registre

que s’instalin pericons de registre

preferentment

en els casos següents:

-A un cap i a l’altrae dels encreuaments de calçada
-En els canvis de direcció en l’estesa de la línea
-En tramades rectes superiors aprox. a 40 m.
-En tramades en corba
-En derivacions i unions de les linies de distribució
A cada punt de llum les línies de derivació per alimentar la làmpada i de control de doble nivell
disposaràn sempre dels fusibles o elements de protecció adequats , a instal.lar a l’interior de la caixa de
derivació corresponent.

6.2.5.- Connexió de servei amb companyia subministradora i quadres de comandament.
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La connexió de servei i el quadre de comptatge i de maniobra de les instal.lacions pròpiament d’enllumenat
públic seràn elements independents , separats i exclusius de tots aquells altres corresponents a altres tipus
d’instal.lacions , com enllumenats artistics , de fonts o brolladors , de reg de jardins, semàfors, etc.
Es preveurà també un sistema automatic de ,maniobra de la instal.lació (encesa i apagada),mitjançant
cèl.lula fotoelèctrica o altre sistema a fixar, en tot cas ,pel Departament d’Enllumenat Públic de
l’Ajuntament.
La contractació dels subministraments d’enllumenat públic es farà mitjançant tarifa B.O. o, en tot cas amb
la tarifa que determinarà el Departament d’Enllumenat Públic d’acord amb les disposicions legals en cada
moment.
6.3.- Criteris bàsics d’execució de les instal.lacions
Tots els materials de la instal.lació han de complir els requisits legals per a llur utilització.Seràn de
marques reconegudes i de primera qualitat i s’adoptaràn preferentment aquells
que el Departament
d’Enllumenat Públic municipal usa o recomana habitualment.
En cas d’elements no homologats , com suports , columnes o altres , s’haurà d’adjuntar al projecte la
documentació i càlculs justificatius que els faci idonis i aptes d’acord amb els requeriments vigents
legalment,propis d’instal.lacions d’enllumenat públic.

plecs de condicions
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7.- CONDICIONS DE JARDINERIA
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES SECCIÓ DE JARDINERIA DE LES BRIGADES MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
7.1.- Condicions Generals
És objecte del present contracte la prestació de serveis de manteniment i millora, la realització d'obres,
subministraments i plantacions per a treballs de jardineria a la ciutat de Terrassa a la localització que en
el seu cas es descriu en la memòria o pressupost adjunt.
En cas que l'empresa adjudicatària tingui dubtes sobre una qüestió en particular, prèvia consulta amb la
Direcció Facultativa seran d'aplicació les condicions establertes en el " PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (1984)"
del Instituto de Estudios de la Administración Local, i el que es descriu en les diferents NORMES
TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME ( N.T.J), publicades pel Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics Agrícoles de Catalunya, l'àmbit d'aplicació de les quals és la totalitat del territori espanyol.
7.1.1.- Treballs i Plantacions
Caldrà tenir en compte, la neteja al final de la jornada dels espais susceptibles de molestar als ciutadans,
la bona senyalització de l'emplaçament de les obres i l'assegurament amb tensors, tutors o falques de les
noves plantacions encara no afermades.
L'Ajuntament exigirà a l'adjudicatari una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a
tercers, ja siguin produïts pel propi adjudicatari o per empreses subcontractades per aquest.
L'adjudicatari es veu obligat, sota la seva responsabilitat al compliment del que s'estableix en quan a
seguretat del treball i legislació laboral.
7.1.2.- De com executar les obres
L'adjudicatari es guiarà sempre, segons els plànols o directrius de l'encarregat
Municipal de dirigir les
obres, i qualsevol canvi que s'hagi d'efectuar, serà parlat amb anterioritat amb la Direcció Facultativa.
Per norma general, en primer lloc es farà la preparació del terreny, amb les proporcions de terra que més
endavant es comenten, un cop aportada la terra i anivellat el terreny, la Direcció Facultativa, autoritzarà
l'inici de les plantacions i en el seu cas requerirà una analítica de les qualitats físiques i químiques de les
terres aportades.
El manteniment de les plantacions, anirà a càrrec de l'adjudicatari fins passat un any del termini
d'acabament de les obres prèviament pactat.
En casos especials i previ acord, aquest termini es podrà perllongar.
7.1.3.- La direcció de l’obra o servei
Els acords, que en motiu de canvis de força major es pactin entre l'adjudicatari i la Direcció de l' Obra,
quedaran reflexats en un LLIBRE D'ORDRES, que haurà d'ésser presentat en acabar el treball objecte de
l'adjudicació.
La Direcció Facultativa redactarà un informe final, que servirà per a l'acceptació o no, per part d'aquest
Ajuntament dels treballs realitzats. En aquest informe s'hi inclourà el del Cap de la Secció de Jardineria de
les Brigades Municipals, que en qualsevol moment podrà refusar el manteniment posterior del material i les
espècies vegetals, que no estiguin en les condicions indicades en aquest plec de condicions.
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7.1.4.- Dels treballadors
L'adjudicatari aportarà o contractarà en el seu cas, el personal més adient per a portar a bon terme
l'obra, podent la Direcció Facultativa refusar el personal que cregui no reuneix les condicions tècniques per
a portar a bon fi el treball encomanat.
En començar l'obra l'adjudicatari presentarà declaració jurada del personal que farà servir mentre duri
l'ejecució, amb una relació nominal, adjuntant a aquesta relació la documentació següent:
- Documents oportuns que verifiquin l'alta a la Seguretat Social dels Treballadors.
- Fotocòpia de l'últim rebut de l' I.A.E.
- Documents que acreditin la titulació i/o formació del diferent personal.
7.1.5.- De la direcció de l’obra per part de l’adjudicatari
L'Ajuntament determinarà el personal que cregui necessari ha d'aportar l'adjudicatari, i en especial atenció a
les categories professionals ( Enginyer, Mestre Jardiner, Oficial Jardiner, Peó...).
7.1.6.- Comunicat de treball
L’adjudicatari haurà de lliurar una comunicació diària a la Direcció Facultativa, on hi haurà una relació dels
treballs portats a terme durant la jornada, i de les circumstàncies que es considerin oportunes. El model
de full a omplir es pactarà junt amb la Direcció Facultativa.
7.1.7.-Dels preus i unitats d’obra
Els preus i les unitats de cada element, estan especificats en el projecte o pressupost corresponent, podent
i havent en tot moment la Direcció Facultativa, refusar les que no s'ajustin al pressupost.
7.1.8.- De les garanties
Els períodes de garantia per als exemplars vegetals, ( arbres, arbusts i gespes ) seran d'un any, havent
de córrer a càrrec de l'adjudicatari els treballs de manteniment durant aquest període, incloent els treballs
d'adobat, herbicides, i els tractaments fitosanitaris necessaris.
El període de garantia començarà a comptar a partir del dia en que el Cap de la Secció de Jardineria de
les Brigades Municipals, emeti l'informe favorable a la acceptació provisional del servei o l'obra executada.
Les normes de seguretat pel que fa a productes fitosanitaris, i herbicides vindran donades pel que es
reglamenti en cada moment per la legislació vigent, les normes i legislació venen publicades periòdicament
pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en el llibret " Guia de
productes fitosanitaris i herbicides ".
7.2.- Desglosament de la contracta de jardineria
7.2.1.- De la reparació de terres
7.2.1.1.- Capa inferior del sòl
Retirada de les terres que per les seves condicions, no reuneixin les condicions necessàries.
El mínim de terra remoguda per a la implantació d'un jardí serà de 0,50 m. de fondària en tota la seva
extensió, ja que les espècies de nova plantació necessiten d'un sol no compactat, havent de retirar-se tots
els cossos estranys que superin 10 cm de diàmetre o costat.
7.2.1.2.- Subministrament de les terres de conreu
plecs de condicions
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Les terres, quan es lliurin en una vorera o camí, hauran d'estar a la mateixa alçada que aquests, ni
més amunt, ni més avall.
Sobre la terra prèviament desterrossada i llaurada com a l'apartat anterior es descriu, es farà una aportació
de terra de conreu, en les següents proporcions:
- Gespes
40% de sauló no calcari o sorra de riera.
30% fems animals sense palla i secs ,o adobs orgànics i esmenes orgàniques.
15% de turba rossa.
15% terra no argilosa (preferentment vegetal) sedaçada amb cossos de com a màxim 3 mm de diàmetre.
Un cop feta aquesta barreja orientativa, la qualitat de la terra ha de ser anàloga a la del següent quadre:
El PH d'aquesta terra haurà d’ésser de 7,5.
Matèria orgànica oxidable entre el 4 i el 6 %
Conductivitat elèctrica no superior a 0.20 dS/m.
Cossos no superiors a 2 mm.
Textura USDA sorrenca
Aquesta capa de terra no serà inferior a 25 cm., i no s'haurà de barrejar amb la ja existent.
Aquesta qualitat i quantitat de terra s'emprarà igualment en cas d'establir la gespa amb panels.
En terrenys amb poca pendent o completament plans s'hauran de fer uns sistemes de drenatge soterrat,
connectat directament a la xarxa de clavegueram o en el seu cas a pous de recollida d'aigües.
Tot dubte en aquest tema serà resolt per la Direcció Facultativa.
Aquestes proporcions no són vàlides en cas d'establir gespes per a camps d'esports.
- Gespes per a zones d’alta intensitat d’ús ( Piscines, zones de joc )
En cas d’aquests tipus de gespa el substrat a usar serà el següent
90 % de sorra de sílice de granulometria composta per partícules d’igual mida i mai superiors a 1 mm. ni
inferiors a 0.063 mil·límetres.
10 % de M.O.

- Zones de flor i roserars
S'haurà d'aportar terra de les mateixes característiques que l'esmentada a l'apartat anterior, amb una
profunditat de com a mínim 30 cm.
- Altres conreus ( hidrosembres de gesta basta, zones d’arbusts)
S'aportarà una capa de terra de com a mínim 5 cm. en les mateixes proporcions que la terra per a
gespes, però en aquest cas caldrà llaurar-la junt amb la terra ja existent descrita a l'apartat 2.1.2. no
podent-hi haver en els últims 25 cm cossos superiors als 10 mm.
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7.2.1.3.- Consideracions
La direcció Facultativa haurà de revisar prèviament aquestes terres, per tal de garantir que es compleixen
aquestes proporcions, en el cas dels conreus o terres sense gespa, es podrà analitzar la terra existent
prèviament, per tal d'estudiar la reducció d'aquests percentatges.
És molt important sobretot a les terres per a gespes i plantacions de flors, que estiguin lliures de llavors
de males herbes, en cas d'aprofitar les terres ja existents, s'adoptaran als inicis dels treballs de jardineria
les mesures oportunes, consistents en tractaments herbicides amb productes solubles a l'aigua o granulats.

7.2.2.- Subministrament de plantes i materials
7.2.2.1.- Descripció
Les dimensions i característiques que aquí s'assenyalin, seran al moment de la plantació, havent-se de
tenir en compte l'època en que es fa la plantació, ja que a l'hivern la capçada dels arbres pot veure's
reduïda per les esporgues, no obstant i mentre no es digui el contrari, els arbres hauran de tenir tota la
seva capçada, ben fletxats, sense esporgues prèvies ni posteriors a la plantació, que malmetin el port de
l'arbre en estat natural. Tot arbre que se subministre esporgat, serà rebutjat per la D.F., només
s’acceptarà l’esporga en casos molt especials i prèvia consulta amb la D.F.
Els arbres, arbusts i mates, s'hauran de plantar al nivell correcte, ni més alts ni més baixos, això vol dir
a nivell del coll de la planta. Una plantació massa profunda pot provocar rebrots indesitjats i l'ofegament
del sistema radical.
7.2.2.2.- Arbres
Entenem com a arbre el vegetal llenyós que arriba o supera els cinc metres d'alçada, no es ramifica
generalment des de la base i té una tija principal anomenada tronc.
Per a plantacions d'alineació es necessari exigir a l'adjudicatari que aquests no estiguin capçats, i que en
cas d'estar-ho (prèvia consulta amb la direcció facultativa) el capçament estigui a una alçada mínima de
2.8 metres en voreres on l'arbre no voli al carrer i a 4,5 metres en voreres on l'arbre ocupi espai de la
calçada.
Les arrels estaran en perfecte estat, no podent-se acceptar arbres amb seccions de tall superior als 5
cm. de diàmetre a les arrels i al tronc, ni amb arrels esquinçades.
7.2.2.3.- Arbusts
Vegetal llenyós que com a norma general, es ramifica des de la base i no supera normalment els cinc
metres d'alçada.
En cas de tenir arrels espiralades, es tallaran seguint la direcció superior-inferior, per provocar una nova
direcció d'aquestes. La qualitat dels arbusts apart de la mida del sistema radical, es mesura per la
quantitat de branques i fulles.
7.2.2.3.1.- Mates
Igual a l'anterior però amb una alçada inferior a un metre.
7.2.2.4.- Vivaç
Vegetal no llenyós, que viu varis anys, entenem també com a vivaç les plantes que es reprodueixen per
"cabesses" o bulboses.
7.2.2.5.- Anual
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Planta que la seva vida abasta només un cicle vegetatiu, pot especificar-se si cal també, les bianuals
(dos cicles).
7.2.2.6.- Tapissat
És un vegetal de petita alçada que plantat amb una certa proximitat entre si, cobreix el sol completament.
7.2.2.7.- Gespa en planells
És una porció de terra coberta de gespa, amb un pa de terra consistent, per l'acció de les arrels.
7.2.2.7.1.- Llavors de gespa
Les mescles de llavor a emprar en cada cas, seran les que es dictaminin des de la direcció de la Secció
de Jardineria, no s'empraran mai les llavor del tipus Cynodon (gramma) donada la climatologia de
Terrassa a l'hivern.
7.2.2.8.- Cepelló
El forma el conjunt del sistema radical y la terra que hi pugui haver enganxada al mateix en arrancar la
planta, tallant les arrels amb molta cura, fent un tall net, el cepelló pot presentar-se en diverses formes:
lligat amb ràfia, roba de sac, palla, reixeta de plàstic, etc.
En el cas que l'arbre sigui de gran port, o per a transports a gran distància el cepelló haurà d’ésser amb
malla metàl·lica.
La direcció facultativa podrà en qualsevol moment, fer un mostreig de l'estat de les arrels dels arbres o
arbusts en cepelló, desmuntant-ne un, i refusant aquella partida que mostri talls incorrectes o massa
grossos tal com s'especifica en el punt 2.2.2.
El cepelló ha de deixar veure el coll de l’arrel, i en tots els casos en plantar-los haurà de retirar-se el
terç superior de la malla, i/o ràfia.
7.2.2.9.- Contenidor
Pot ésser un recipient de plàstic, metall o fusta, tant gran com les arrels del cepelló ho necessitin, haurà
d'anar provist de forats per a procurar un bon drenatge.
7.2.3.- Condicions generals de les plantes
Especial atenció a les feines de càrrega i descàrrega, per
ramatge especialment.

tal d'evitar al màxim els danys al tronc i

Vigilar els símptomes de clorosi ( engroguiment ).
Estar alerta de possibles problemes patològics, i sanitaris de les plantes.
Tenir molta cura que les mides s'ajusten a les acceptades al pressupost, exigint en cas contrari el canvi
de les que no s'ajustin al prèviament contractat.
El perímetre es contarà a un metre del coll de la planta. L'alçada es comptarà des del coll fins a la
zona més distant de la planta, excepció feta de les palmeres, en que només es comptarà el tronc; i de
les espècies de varietat pèndula, especialment les coníferes, que s'especificarà l'alçada del volum de la
planta.
Tots els arbres d'alineació o no, que es plantin a arrel nua i totes les palmàcies de més de tres metres,
hauran de portar el corresponent tutor, que per norma general servirà de suport a l'arbre durant els
primers anys de creixement, les lligadures hauran d'ésser fetes amb gomes flexibles de 3 cm. d'amplada
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com a mínim. En el cas de les palmàcies, s'haurà de construir una argolla de ferro galvanitzat folrada
amb cautxú, amb un espàrrec el suficientment llarg per a graduar la mida de l'argolla, d'aquesta en
sortiran tres o quatre anelles segons el cas per a posar-hi els tensors.
7.2.3.1.- Arbres d’alineació
Com hem tractat anteriorment els arbres d'alineació (Carrers o Places), han de tenir com a mínim l'inici
de la copa a 2,80 metres del coll de la planta, si no ocupen la calçada i 4,5 si l’han d’ocupar en
menys de deu anys. S'haurà de procurar que no estiguin capçats ni reduïts del seu volum natural, per
tant hauran de conservar la guia principal intacta, ja que tendirem sempre que l'espai ho permeti, deixar
els arbres desenvolupar-se en la seva forma original. Hauran de tenir el tronc perfectament recte. Tot
arbre que estigui esporgat, ni que sigui lleument serà rebutjat.
7.2.3.2.- Formació de bardisses
Les plantes seran de la mateixa espècie i color, amb ramificació des de la base, a ser possible de la
mateixa alçada.
7.2.3.3.- Panots de gespa
Espessor no inferior a 4 cm., dels quals 2,cm. seran del sistema radical, amplada mínima de 30 cm i
llargada superior als 30 cm., no hauran de presentar cap símptoma de sequera i en temps de calor
s'hauran de plantar dins del mateix dia de la seva tallada del terreny originari, un cop el camió arribi a
l'obra es pot medir amb un termòmetre la temperatura interior dels paquets , refusant-se els que superin
els 39 graus Centígrads.
7.2.3.4.- Petites flors i bulbs
Sobretot a l'estiu es procurarà plantar-les el mateix dia de sortida del viver productor, refusant-se les que
presentin un estat general de sequera, molt comú a l'estiu desprès d'un llarg viatge des del viver sense
unes precaucions d’emmagatzemat i bon transport.
7.2.4- Plantacions
7.2.4.1.- Plantes i arbres arrel nua
Les plantes d’arrel nua, s'hauran de plantar el mateix dia d'arribada a l'obra, en cas contrari es posaran
en un clota i es taparan amb terra vegetal humitejada.
Per norma general en plantar al lloc definitiu, i en previsió de futures complicacions, els forats dels clots
seran de com a mínim 1 metre cúbic en volum, recomanant-se'n 4 m³ allà on sigui possible, havent-se
de reomplir la part final del clot amb 0,2 m³ de
terra vegetal, segons les especificacions anteriors.
Malgrat l'anterior, la profunditat del forat no serà mai superior a aquella del pa de terra o cepelló, i per
tant el forat tendirà a ser més ample i llarg que profund.
Els arbres un cop plantats hauran de tenir visible el coll de l'arrel, es a dir aquella part on les arrels
s'ajunten al tronc i en terres molt argiloses fins i tot de 2 a 5 cm. més amunt que el nivell definitiu del
sol. Els arbres que per motius d'estabilitat ho requereixin es plantaran amb el seu corresponent tutor.
Abans de procedir al tancament del forat de plantació, es trauran tots els filferros i malles de com a
mínim la última tercera part del cepelló, procedint posteriorment al posicionament de la terra final.
7.2.4.2.- Arbres en contenidor
No es retirarà aquest, fins moments abans de fer la plantació, el clot haurà d'ésser de com a mínim un
metre cúbic, més el cubicatge del contenidor recomanant-s'en 4 m³ en cas de ser possible. l'aportació de
terra vegetal serà igual que en el cas anterior.
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Malgrat l'anterior, la profunditat del forat no serà mai superior a aquella del pa de terra o cepelló, i per
tant el forat tendirà a ser més ample i llarg que profund.
Els arbres un cop plantats hauran de tenir visible el coll de l'arrel, es a dir aquella part on les arrels
s'ajunten al tronc i en terres molt argiloses fins i tot de2 a 5 cm. més amunt que el nivell definitiu del
sol. Els arbres que per motius d'estabilitat ho requereixin es plantaran amb el seu corresponent tut
7.2.4.3.- Plantes amb cepelló de guix o cubeta grossa ( 60 o més cm diàmetre )
Sempre es procurarà de trencar el guix del coll del cepelló, en cas que aquesta operació no es pugui
portar a terme, degut normalment que el cepelló es de nova construcció, s'haurà de fer esment d'aquest
detall amb una bona localització dels arbres afectats en l'informe final, per tal que la Secció de Jardineria,
un cop passat el període de manteniment de l'adjudicatari, puguin passar a retirar-lo.
7.2.4.4.- Col.locació de mulch compostat de retalls de fusta de poda.
En totes les plantacions en gespa d'arbres i arbusts s'haurà de posar una capa en forma d'anella de
mulch compostat de com a mínim 2,5 m. de diàmetre i una capa de 5 a 10 cm. en altres suports
(terra , sauló, etc.) es posarà mulch, només a criteri de la D.F.
7.3.- Condicions d’arrencament d’arbres
Quan al projecte o durant la realització d'una obra es veu la necessitat de procedir al trasplantament
d'arbres, la Direcció Facultativa o el projecte especificarà el tipus de maquinària a emprar i l'època idònia
per a realitzar els treballs, el preu unitari de trasplantament inclou el tutoratge final de l'arbre, que haurà
d'ésser segons els models adjunts a aquest plec. Els treballs previs d'esporga es faran segons les
especificacions que donarà per cada cas la Direcció Facultativa, immediatament després del trasplantament
s'haurà d'aplicar un antitranspirant a la massa de fulles, el forat de recepció de l'arbre haurà de reomplirse amb un substrat ric en humus d'igual característiques que l'especificat en el capítol 2.1.2 en cas
d'arbres a rel nua aplicarem hormones d'arrelament per a llenyoses, i un humectant a base d'alginats o
similars, un cop fets aquests treballs es procedirà al regat copiós de les espècies trasplantades.
7.4.- Dels danys de les espècies vegetals existents
Els danys que es causin a la vegetació existent, hauran d'ésser reparats amb càrrec a l'empresa
adjudicatària amb l'aplicació dels productes adients per cada cas i que seran especificats per la direcció de
la Secció de Jardineria de les Brigades Municipals, independentment d'això, els danys soferts pels arbres o
arbusts seran objecte d'indemnització seguint el que estableix el mètode de valoració "Norma Granada" per
a la valoració de l'arbrat ornamental.
7.4.1. Protecció de l’arbrat existent
En cas d'haver-hi vegetació existent al lloc de treball, aquesta haurà d’ésser protegida de possibles danys,
aquestes proteccions seran variables depenent de les condicions de l'obra.
7.4.1.1- Protecció de la capçada dels arbres
En cas d'haver de circular per la proximitat dels arbres, s'haurà de fer un tancat de 2 m. més gros que
la projecció de la capçada de l'arbre, segons croquis adjunt, en cas que la capçada superi l'altura de
treball de la maquinària a emprar, caldrà protegir igualment el tronc segons el croquis adjunt.
7.4.1.2.- Protecció del sistema radical
Quan s'hagi de circular amb els vehicles a prop del sistema radical, aquest s'haurà de protegir de la
compactació, si es temporal es podran posar xapes de ferro de suficient resistència, en cas que els
treballs es perllonguin més de quinze dies, es procedirà a la construcció d'una base al voltant de l'arbre
tan gran com la perllongació de la capçada segons croquis adjunt.
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7.5.- Instal.lacions de reg
Les instal·lacions de la xarxa de rec, estan especificades en el projecte o pressupost corresponent, les
dimensions de les sortides de les connexions, en cas de no estar reflexades, hauran d'ésser cotejades
amb de la Secció de Jardineria de les Brigades Municipals.
Les instal·lacions de rec es faran seguint les indicacions del projecte i qualsevol modificació derivada o no
de la plantació d'altres espècies no existents al projecte, haurà d' ésser consultada amb la Direcció
Facultativa.
Totes les instal·lacions de reg portaran una electrovàlvula mestra per cada un dels programadors a posar.
7.5.1.- Dels pericons de reg per aspersió
Aquests estaran construïts sobre un llit de graves de 10 cm de fondària, amb totxana, encofrat, amb una
solera lliscada al seu fons, amb lleugera pendent, al final de la qual hi haurà dos orificis per l'extracció
de possibles condensacions. L'altura de la paret des del lliscat fins a la tapa serà de com a mínim 40
cm., la tapa reposarà sobre un angle de ferro de 40x40 mm. i tindrà al centre un orifici i un cargol, per
tal de facilitar la seva obertura, els angles de la tapa es tancaran cap a l'exterior per tal d'evitar l'entrada
de l'aigua de rec o pluja, les parts metàl·liques, aniran degudament pintades de color verd gamma pantone
554-C, depenent de les electrovàlvules o aixetes tindrà les següents mides:
1 electrovàlvula o aixeta
2
"
3
"
4 ó 5
"
6 ó 7
"

"
"

30x40 cm d'ample i
40x40
50x40
"
60x40
"
80x40

llarg
"
"

"
"
"
"

"
"

Entenent aquestes mides de llum interior.
L'entrada d'aigua general i les sortides estaran en costats oposats, no podent creuar ni corvar tubs dins
del pericó.
Cada pericó independentment de les electrovàlvules que porti, tindrà una aixeta de pas del tipus de bola a
la seva entrada, a més el pericó més proper a l'entrada d'aigua general portarà una electrovàlvula mestra
que s'obrirà junt amb cada estació, i tindrà la funció de garantir que en cas de fallar una estació, eviti la
pèrdua continuada d'aigua.
Sempre que la direcció facultativa ho consideri oportú, podran substituir-se els pericons de rec, pels
models amb plàstic.
7.5.2.- De la fondària dels tubs en les instal.lacions de rec
Els tubs de la xarxa de rec per dins dels jardins i parterres aniran a un mínim de 30 cm de fondària, i
hauran de reposar sobre un llit de sorra d'un mínim de 5 cm i recoberts per 10 cm d'aquest mateix
material.
En el tancament de les rases s'haurà de comptar amb el possible esponjosament de les terres xifrat
habitualment en un 20 %.
7.3.- De la posició dels aspersors o difusors
Aquests hauran de quedar al mateix nivell que el sol, no podent quedar enfonsats ni aixecats respecte a
aquest. excepte en els casos que el projecte contempli el posicionament dels aspersors a diferents alçades.
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7.5.4.- De la protecció dels aspersors
Els aspersors aniran posats en un tub de protecció segons model que s'adjunta en aquest plec i collats
amb un dau de formigó de 20x20x20 cm en la seva base, començant a comptar just sobre el colze o té
de suport.
7.5.5.- De les caixes on s’instal.len els programadors
Aquestes seran normalment de "gero mecànic" construïts d'obra vista, amb una teulada folrada amb làmina
de pvc, cautxú o tela asfàltica i acabament exterior amb rajola de terrat, amb una pendent del 8% a una
aigua, al costat oposat a la porta. Per a un programador de sis estacions tindrà les següents mides
interiors:
70x50x70 d'amplada, fondària i altura respectivament, amb una porta de 40x40 de llum accessible per un
pany amb clau homologada tipus FECSA, que haurà d'estar convenientment pintada amb un verd gamma
pantone 554-C amb una capa prèvia d'imprimació anticorrosiva. A l'interior hi haurà una caixa hermètica
amb porta transparent, on anirà el programador, un magnetotèrmic i una base d'endoll hermètic tipus
antihumitat i amb presa de terra, per a treballs de manteniment posteriors. Aquesta caixa haurà de tenir el
suficient cable, com per poder-se extreure a l'exterior i reposar sobre la teulada de la caseta.
En cas que aquesta caseta estigui adossada a un mur o paret del parc o jardí, s'haurà de consultar amb
la Direcció Facultativa el tipus d'acabat de la paret exterior, ja sigui d'obra vista, amb pedra, rebossada o
de qualsevol altre tipus.
7.5.6.- Dels aspersors o difusors
Seran sempre els especificats en el projecte, qualsevol modificació, haurà d'estar conformada per la Direcció
Facultativa, sempre que el model ho requereixi, en el moment de fer la recepció de l'obra, es lliurarà a la
Secció de Jardineria de les Brigades Municipals, un mínim d'una clau per cada grup de tres aspersors, i
les boquetes corresponents per cada un d'ells.
7.5.7.- Dels sistemas de reg soterrat
Es seguirà el que especifiqui el projecte i en cas de dubte el que es descriu en annex adjunt. El arbres
es regaran preferentment amb una anella de tub exudant o amb goters incorporats.
Aquests sistemes de reg portaran sempre una aixeta de pas, un filtre de malles, l'electrovàlvula, un
regulador de pressió i un manòmetre. En cas d’instal·lacions de gran llargada, ( superiors a 75 m. ) es
posarà cada certa distància una vàlvula, per a treure l'aire existent en les canonades en el moment de
l'arrencada del sistema.
7.5.8.- De les conduccions elèctriques
Les conduccions elèctriques per electrovàlvules estan dimensionades al projecte, i no es podran modificar
les seccions, aquestes donat al seu voltatge, podran anar a la mateixa rasa del tub d'aigua, però dins
d'un corrugat, que un cop acabada la instal·lació permeti el pas de dos fils més del tipus instal·lat.
7.5.9.- De les connexions elèctriques
Aquestes només es faran al punt d'unió amb l'electrovàlvula, en cas contrari, hauran d'anar degudament
vulcanitzades i folrades amb cinta aïllant.
7.5.10.- Dels cables elèctrics
Donades les característiques de les instal·lacions de rec, només s'haurà de diferenciar amb cable de
diferent color el comú, els altres poden ésser d'igual color, normalment negre.
7.5.11.- De les garanties de la instal.lació
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El plaç de garantia de la instal·lació queda fixat en 1 any , contra qualsevol defecte de muntatge i
fabricació.
7.5.12.- Dels treballs amb vegetació existent
En cas d’instal·lar el reg en una zona verda preexistent, l'adjudicatari es veu obligat a reposar les
espècies vegetals malmeses, i les gespes arrencades, havent de consultar amb de la Secció de Jardineria
de les Brigades Municipals el tipus de llavor a emprar. En cas de trasplantament d'arbres cal remetre's a
l'apartat corresponent d'aquest plec de condicions.
Qualsevol instal·lació que hagi d'ésser modificada, o tipus instal·lacions diferents a les existents en aquest
plec de condicions, haurà d'ésser conformada prèviament per la Direcció Facultativa.
7.5.13.- De l’aturat del sistema en cas de pluja
Per garantir que el sistema no es posarà en marxa en cas de pluja, cal preveure el posicionament d'un
pluviòmetre, preferentment del tipus de cassoleta, connectat a l'electrovàlvula mestra.
Aquest anirà muntat a 3-4 m. d'altura sobre un passamà de ferro galvanitzat, i a més de 2 m. de
qualsevol obstacle que n'impedeixi el seu bon funcionament.

L’arquitecte;

Francesc Badia i Armengol
Terrassa, desembre 2016
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1620_projecte d’obres dampliació de vorera al carrer Granada. TERRASSA

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPITOL
NUM. CODI
1

F222U506

PRESSUPOST BLANXART
ENDERROC
PREU

DESCRIPCIÓ

m3

81,40 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
Tipus

Realització de cales

[C]

4,000

[D]

0,500

[E]

0,500

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

F21Q2501

u

Num. Text
1

Tipus

Papereres

F21B3001

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

m

Num. Text

TOTAL

Fórmula

3,000

14,27 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Tipus

Barana existent

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,050

7,350 C#*D#*E#*F#

2

1,000

3,150

3,150 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

F21QBG01

u

Num. Text

12,000

34,34 Desplaçament de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat
amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Tapes cantonada

2

Arqueta control de tràfic

1,000

3

Arqueta TC

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Arqueta telefonia

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F21DQG02

u

Num. Text
2

Tipus

Embornals

F2192C05

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
2

Total vorada

m

3,000

4,94 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

1,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

7,000

1

4

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

4,11 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó i càrrega manual sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
3

1

UA

Num. Text
1

Pàg.:

Data: 11/04/17

2,000

4,76 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

59,000

TOTAL

Fórmula

59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

59,000

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
7

F219BG02

m2

Tipus

Paviment a enderrocar

3

Embornals

[C]

[D]

[E]

[F]

F2194JB5

m2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

Total panot a enderrocar

[C]

[D]

[E]

[F]

162,000

F2194AF4

m2

Fórmula

162,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Previsió per a embornals

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

2

Clot arbre singulart

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F219Q105

m

17,000

3,52 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

Tall total en aglomerat bituminós

62,600

62,600 C#*D#*E#*F#

3

Tall sobre base de formigó (canal
drenatge)
Clot arbre singular

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

4

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL

7,09 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d´amplària, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

Num. Text

10

66,600

162,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

Fórmula

62,600 C#*D#*E#*F#

5,25 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (sense enderroc de la base).

Num. Text
2

TOTAL

62,600

TOTAL AMIDAMENT
8

2

3,78 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text
2

Pàg.:

Data: 11/04/17

K2R54239

m3

9,05 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text

Tipus

Papereres

3

Baranes

4

Embornals

5

Vorada

6

Paviment bituminós

7

Paviment panot

8

Solera de formigó

10

[C]

[D]

T

1
2

3,000
2,000
59,000

P

[F]

0,500
12,000

Esponjament

[E]

01
02

TOTAL

Fórmula

Volum
1,500 C#*D#*E#*F#

0,100

1,200 C#*D#*E#*F#

0,100

0,200 C#*D#*E#*F#

0,200

11,800 C#*D#*E#*F#

66,600

0,200

13,320 C#*D#*E#*F#

162,000

0,200

32,400 C#*D#*E#*F#

8,000

0,150

30,000

1,200 C#*D#*E#*F#
18,486 PERORIGEN(G1:G9; C
10)

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL

94,600

80,106

PRESSUPOST BLANXART
MOVIMENT DE TERRES
Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

F2225420

UA

PREU

m3

DESCRIPCIÓ

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud

Proporció

3

Part de l'excavació prevista
mecànicament
Rasa per plantació d'arbres

2,000

1,000

31,000

0,800

49,600 C#*D#*E#*F#

4

Arbre singular (Magnòlia)

3,000

0,800

3,000

0,800

5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F222U506

m3

Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Amplada

Fondària

Longitud

Proporció

TOTAL

Fórmula

2

Part de l'excavació prevista manualment

3

Rasa per plantació d'arbres

2,000

1,000

31,000

0,200

12,400 C#*D#*E#*F#

4

Arbre singular (Magnòlia)

3,000

0,800

3,000

0,200

1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F222BG71

m

1

Tipus

Rases embornals

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

m3

Tipus

Franja reposició paviment asfàltic

[C]

65,000

[D]

0,200

[E]

[F]

0,500

m2

Tipus

Franja reposició paviment asfàltic

[C]

65,000

[D]

[E]

[F]

0,200

m3

Num. Text
1

Rases

Fórmula

6,500

TOTAL

Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E242CN02

TOTAL

1,30 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text
1

3,000

6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F227T00F

Fórmula

3,28 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte
roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

Num. Text
1

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F221UC40

13,840

5,59 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text

6

55,360

81,40 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text

5

Fórmula

Fondària

2

4

TOTAL

Amplada

1

3

3

6,89 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text

2

Pàg.:

Data: 11/04/17

13,000

15,08 Transport de terres a l´abocador, amb contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

49,600

49,600 C#*D#*E#*F#

12,400

12,400 C#*D#*E#*F#

3

Rases embornals

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

4

Clot arbre singular

7,200

7,200

2

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
Previsió sanejament

1,600

1,600

6

Reposició paviment asfàltic

6,500

6,500 C#*D#*E#*F#

8

Esponjament %

P

F923BG79

m3

30,000

23,370 PERORIGEN(G1:G7; C
8)

Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

Amplada

Fondària

Longitud

[F]

Rasa per plantació d'arbres

2,000

0,800

31,000

49,600 C#*D#*E#*F#

Arbre singular (Magnòlia)

3,000

0,800

3,000

7,200 C#*D#*E#*F#

F227L00F

m2

56,800

1,90 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

Amplada

Longitud

[F]

TOTAL

Fórmula

3

Rasa per plantació d'arbres

2,000

31,000

62,000 C#*D#*E#*F#

4

Arbre singular (Magnòlia)

3,000

3,000

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F228U105

m3

1

Tipus

Reblert de 10 cm dels escocells

[C]

6,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

0,100

TOTAL AMIDAMENT

01
03

OBRA
CAPITOL
NUM. CODI
FD5GBG03

0,600

PREU

DESCRIPCIÓ

m

171,56 Canal modular de drenatge de formigó de polímers de tipus ACO Drain A15 amb reixa galvanitzada, o similar equivalent,
per una capacitat hidràulica mínima de 3,2 l/s
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

m

Num. Text

Connexió nous embornals

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

PRESSUPOST BLANXART
DRENATGE

Canals de drenatge

FD7FBG04

TOTAL

0,600 C#*D#*E#*F#

UA

Num. Text
1

71,000

12,74 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de terres procedents de la mateixa excavació sense
pedres, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.

Num. Text

2

Fórmula

4

Num. Text

1

TOTAL

3

TOTAL AMIDAMENT

9

101,270

41,42 Sòl estructural format per subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm i compost
vegetal de barreja a base de materials orgànics, amb estesa, anivellament i piconatge, amidada sobre perfil

Num. Text

8

4

5

TOTAL AMIDAMENT
7

Pàg.:

Data: 11/04/17

8,000

44,24 Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6,000
Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
3

FD7FP80S

m

Tipus

Connexió de canals de drenatge

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

FD5JBG05

Tipus

Nous embornals

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FD5ZBG06

u

Tipus

Nous embornals

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FD7KBG55

m3

Tipus

Previsió

[C]

[D]

[E]

0,140

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

01
04

OBRA
CAPITOL
NUM. CODI
1

F965BG07

Num. Text
1

Vorada corba

2,000

TOTAL

Fórmula

0,280 C#*D#*E#*F#
0,280

PREU

DESCRIPCIÓ

m

36,45 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, model ''Petra'' de Breinco o equivalent, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
Tipus

Vorada recta

F966BG07

Fórmula

PRESSUPOST BLANXART
AFERMATS I PAVIMENTS

[C]

[D]

[E]

[F]

63,300

m

TOTAL

Fórmula

63,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

UA

Num. Text
1

2,000

48,31 Formigonat d'embornal existent

Num. Text
1

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

68,54 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x350x80 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

Num. Text
1

4,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

87,19 Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

u

Num. Text
1

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

5

24,46 Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 125 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó

Num. Text
1

Pàg.:

Data: 11/04/17

63,300

58,03 Vorada corba de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, model ''Petra'' de Breinco o equivalent, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,700

TOTAL

Fórmula

4,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,700

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
3

F9E1130A

m2

Tipus

Paviment de panot

[C]

[D]

[E]

[F]

331,100

F9E1BG10

m2

Tipus

Paviment panot ratllat

2

Cantonada carretera Castellar

3
4

Gual elevat

5
6

Previsó increment superfície

P

[C]

[D]

[E]

[F]

F9E1BG11

m2

12,000

0,800

7,500

9,600 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

0,800

4,800

3,840 C#*D#*E#*F#

0,800

1,200

0,960 C#*D#*E#*F#

50,000

10,200 PERORIGEN(G1:G5; C
6)
30,600

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Paviment panot tacs

2

Cantonada carretera Castellar

0,600

2,000

3

Gual elevat

0,600

3,600

2,160 C#*D#*E#*F#

0,400

3,600

1,440 C#*D#*E#*F#

6

Previsió increment superfície

P

2,400 C#*D#*E#*F#

2,000

50,000

3,000 PERORIGEN(G1:G5; C
6)
TOTAL AMIDAMENT

F9F5BG12

ml

1

Tipus

Aiguafons

[C]

[D]

[E]

[F]

38,800

m3

Tipus

Franja reposició paviment asfàltic

[C]

65,000

[D]

0,200

[E]

[F]

0,200

m3

TOTAL

Fórmula

2,600

75,50 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent possibles addicions per al curat i junts de treball i dilatació

Num. Text
1

38,800

2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F936UX10

Fórmula

25,93 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text
1

TOTAL

38,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9212V2J

9,000

7,75 Aiguafons de peces prefabricades de formigó de 80x15x5 cm col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text

8

Fórmula

1

4

7

TOTAL

23,76 Paviment de panot guia (16 tacs) per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment
de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text

6

331,100

0,800

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

23,76 Paviment de panot guia (4 ratlles) per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment
de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text
1

TOTAL

331,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

6

23,76 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text
1

Pàg.:

Data: 11/04/17

Franja reposició paviment asfàltic

Tipus

[C]

65,000

[D]

0,200

[E]

0,200

[F]

TOTAL

Fórmula

2,600 C#*D#*E#*F#

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
9

F9J13J2V

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Franja reposició paviment asfàltic

65,000

0,200

F9H1V120

t

Tipus

[C]

[D]

[E]

T

1

Franja reposició paviment asfàltic

E93617C5

65,000

m2

[F]

Tipus

T

1

0,200

0,100

[C]

[D]

[E]

Amplada

Longitud

2

Rasa per plantació d'arbres

3,000

31,000

3

Escocells a descomptar

1,000

1,000

5

Xamfrà

4,000

4,000

6

Escocell arbre singular a descomptar

1,000

1,000

2,300

[F]

m2

Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

Amplada

Longitud

2

Rasa per plantació d'arbres

3,000

31,000

3

Escocells a descomptar

1,000

1,000

5

Xamfrà

4,000

4,000

6

Escocell arbre singular a descomptar

1,000

1,000

F21BBG01
Num. Text
1

2,990

TOTAL

Fórmula

-5,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

-1,000

[F]

-1,000 C#*D#*E#*F#
103,000

01
05

TOTAL

Fórmula

93,000 C#*D#*E#*F#
-5,000

-5,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

-1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

2,990 C#*D#*E#*F#

7,26 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text

NUM. CODI

Fórmula

93,000 C#*D#*E#*F#
-5,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL

TOTAL

19,87 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 20 cm, abocat des de camió

Num. Text

E4BCBG75

13,000

Densitat

TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

55,94 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf
50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5%
de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall

Num. Text

11

TOTAL

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

2,600

T

1

10

7

0,25 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

Num. Text

3

Pàg.:

Data: 11/04/17

-1,000 C#*D#*E#*F#
103,000

PRESSUPOST BLANXART
SENYALITZACIÓ VERTICAL

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

u

28,74 Retirada modul de semàfor vianants 12/200
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
2

F21BBG02

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

u

TOTAL

Fórmula

60,000

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F21BBG03

6,000

48,73 Subministrament de marc i tapa de 70x70

1

8

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDDZBG17

TOTAL

103,68 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1

7

1,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDK282G9

Fórmula

3,36 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1

6

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FG312536

1,000

3,59 Canalització amb un 1 corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

1

5

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDG5U200

TOTAL

146,88 Columna de polièster-fibra de vidre de 2,4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm d'encastament.
Totalment instal·lada.

1

4

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FBS1U147

8

28,74 Retirada modul de semàfor vianants 13/200

1

3

Pàg.:

Data: 11/04/17

1,000

75,08 Retirada modul de columna semafòrica
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
01
06

OBRA
CAPITOL
NUM. CODI
1

FBA31517

UA

DESCRIPCIÓ

7,06 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text

Tipus

T

1

Pintat de marques vials

4

Pas de vianants 1

[C]

[D]

unitats

superfície

5,000

2,700

5

5,000

[E]

longitud

[F]

13,500 C#*D#*E#*F#

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#

Pas de vianants 2

7

Línia discontínua

38,000

0,150

5,700 C#*D#*E#*F#

8

Àrea de càrrega i descàrrega

17,000

0,150

2,550 C#*D#*E#*F#

01
07

NUM. CODI
FJM1BG99

FDK2UR10

UA

PREU

u

783,73 Partida corresponent a la connexió a xarxa d'aigua municipal composta per:
- Tarifa de connexió Parcs i Jardins municipals aïllats
- Portella
- Comptador i instal·lació de 15 mm
- Verificació

u

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

U

1,000

173,26 Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix
totalment arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre.
inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa de fossa dúctil de 62 x 62 cm de resistència d-250 amb
tancament de seguritat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Instal·lació de reg

FJS5UA10

39,150

PRESSUPOST BLANXART
ENJARDINAMENT I XARXA DE REG

AMIDAMENT DIRECTE

3

Fórmula

6

OBRA
CAPITOL

2

TOTAL

amplada

TOTAL AMIDAMENT

1

9

PRESSUPOST BLANXART
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PREU

m2

3

Pàg.:

Data: 11/04/17

1,000

11,40 Anella per a reg d'arbres formada per 2,5 m de canonada de 16 mm de degoter integrat autocompensant i antisucció ,
tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 unitats de goters de 2,3 l cada 0,33 m. Finalitzada amb tap terminal i
collaret de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament
a 15 cm
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Arbres alineats

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

Arbre singular

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6,000

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
4

FJSA4181

u

Num. Text
1

Tipus

Instal·lació de reg

FFB2335U

m

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

m

Num. Text
1

Tipus

Perímetre plantacions

[C]

[D]

31,000

2,000

2,000

2,000

Arbre singular

FR3PUB10

[E]

[F]

Num. Text

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

78,000

5,52 Barreja apta per a vegetació, amb subministrament de graves procedents de matxucadora i barreja amb terres procedents
de la pròpia obra, 50 % de cada, estesa del material resultant i perfilat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Arbres alineats

7,000

0,500

3,500 C#*D#*E#*F#

2

Arbre singular

1,000

0,500

0,500 C#*D#*E#*F#

FRZ2BG18

u

Num. Text

4,000

23,87 Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de tronc de castanyer de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,50 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Arbres alineats

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

Arbre singular

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

45,000

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

62,000 C#*D#*E#*F#
12,000

m3

TOTAL

45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

1,000

37,16 Barrera guiat d'arrels acanalada tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 60 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

2
3

Fórmula

1,33 Tub de polietilè de densitat baixa PE32, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons PCT.

Xarca de reg

FRZRUZ11

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

10

102,04 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

TOTAL AMIDAMENT
5

Pàg.:

Data: 11/04/17

FD5ABG20

Num. Text

m

6,000

13,29 Ventilació de clot mitjançant drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre. Inclou
tapa de superfície amb reixa de forat Ø<80mm.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Arbres alineats

5,000

4,000

0,600

12,000 C#*D#*E#*F#

2

Arbre singular

1,000

4,000

0,600

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,400

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
10

FR63BG19

u

Tipus

Arbres alineats

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

FR63BG81

u

Tipus

Arbre singular

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F991U200

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

Magnòlia

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

FJSBU215

1

u

Tipus

Instal·lació de reg

FNER1351

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Tipus

Instal·lació de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
08

NUM. CODI
FQ13BG22

TOTAL

Fórmula

1,000

PRESSUPOST BLANXART
MOBILIARI URBÀ
PREU

u

452,68 Banc de formigó model Stack de Breinco, o similar, de dimensions 90x47x60 col·locat fixat mecànicament

DESCRIPCIÓ

Tipus

Sota arbre singular cantonada

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FQ11BG23

1,000

UA

Num. Text
1

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

24,75 Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense
vàlvula de purga, muntat roscat

Num. Text
1

6,000

42,87 Electrovàlvula de rosca femella de 3/4'' DN, amb alimentació del relè a 9v., tipus sèrie DV de Rain Bird, per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb cos i tapa de PVC, regulador de cabal, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat
intern, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions elèctriques

TOTAL AMIDAMENT

2

1,000

Arbres alineats

Num. Text

1

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

140,16 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm i de 10 mm gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

Num. Text

13

5,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

787,30 Plantació de Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text
1

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

11

86,33 Plantació d´Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

Num. Text
1

Pàg.:

Data: 11/04/17

2,000

785,56 Banc tipus TAO de Escofet, o similar, inclòs daus de formigó
Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Carrer Granada

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

FB12BG25

m

Tipus

Barrera de protecció

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

FQZ5UG25

u

Tipus

Aparcaments de bicicletes

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

NUM. CODI
1

PPA000SS

01
09

PPAU00CQ

UA

PREU

pa

809,69 Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut.

pa

PPAU0001

pa

TOTAL

Fórmula

5,000

DESCRIPCIÓ

1,000

404,85 Partida alçada a justificar en concepte de Control de Qualitat
AMIDAMENT DIRECTE

3

3,000

PRESSUPOST BLANXART
QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE
2

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL

TOTAL

137,85 Aparcament de bicicletes en U d'acer galvanitzat model VBU01 de Fundición Dúctil Benito o equivalent, de 960 mm
d'alçària col·locat amb formigó

Num. Text
1

6,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

108,26 Barrera per a seguretat escolar d'acer pintat (inclou pintat), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm de 120
a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb morter.

Num. Text
1

TOTAL

12

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Pàg.:

Data: 11/04/17

1,000

1.200,00 Partida alçada a justificar en concepte de senyalització i protecció de vianants provisionals per obres
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Euro

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA
CODI
E
E2
E24
E242
E242CN02

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
TRANSPORT DE TERRES I RUNA
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
m3

Transport de terres a l´abocador, amb contenidor
Unitats

Maquinària:
C150AC00 m3

Subministre, recollida i
gestio de residus amb
contenidor, de 4 m3 de
capacitat

1,000 x

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial
15,08000 /R =

15,08000

Subtotal...

15,08000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

15,08000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E4
E4B
E4BC
E4BCBG75

15,08000

Estructures
ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA
ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN MALLA
m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada Rend.: 1,000
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080
Unitats

Mà d'obra:
A0124000 h
A0134000 h

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

0,030 x
0,030 x

Preu €

Parcial

22,06000 /R =
19,60000 /R =

B0B341C8

m2

Filferro
recuit
de
diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:12-12 mm
6x2,2
m
B500T
UNE-EN
10080

Import

1,24980

0,020 x

1,05000

=

0,02100

1,200 x

4,99000

=

5,98800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,00900
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,25880
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E93617C5

7,26 €

0,66180
0,58800

Subtotal...
Materials:
B0A14200 kg

E9
E93
E936

15,08 €
Import

7,25880

SOLERA DE FORMIGÓ
SOLERA DE FORMIGÓ
SOLERA DE FORMIGÓ
m2

Mà d'obra:
A0122000 h
A0140000 h

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica Rend.: 1,000
i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a paleta
Manobre

0,120 x
0,260 x

22,36000 /R =
19,52000 /R =
Subtotal...

Materials:

19,87 €
Import

2,68320
5,07520
7,75840

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

B065910C

PREU

DESCRIPCIÓ
m3

Formigó HA-25/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
I

0,206 x

58,80000

=

12,11280

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,11280
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,87120
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2
F21
F219
F2192C05

19,87120

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
DEMOLICIONS
ENDERROC DE PAVIMENTS
m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada Rend.: 1,000
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0150000 h

Manobre especialista

0,130 x

19,45000 /R =

C1315020

h

Compressor
amb
dos
martells pneumàtics
Retroexcavadora mitjana

2,52850

0,070 x

15,95000 /R =

1,11650

0,020 x

55,80000 /R =

1,11600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,23250
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,76100
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2194AF4

m2

Maquinària:
C1105A00 h

4,76100

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de Rend.: 1,000
gruix i fins a 2 m d´amplària, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora
Unitats
Preu €
Parcial
Retroexcavadora
martell trencador

amb

0,110 x

64,48000 /R =

0,00%

0,00
7,09280

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2194JB5

m2

Maquinària:
C1105A00 h

7,09280

Demolició de paviment de panots col.locats sobre Rend.: 1,000
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (sense enderroc de la base).
Unitats
Preu €
Parcial
Retroexcavadora
martell trencador

amb

0,064 x

64,48000 /R =

Import

7,09280

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,09 €

7,09280

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

2,52850

Subtotal...
Maquinària:
C1101200 h

4,76 €

4,12672

5,25 €

Import

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

C1311120

PREU

DESCRIPCIÓ
h

Pala carregadora mitjana
sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 x

56,00000 /R =

1,12000

Subtotal...

5,24672

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

5,24672

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F219BG02

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 Rend.: 1,000
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Unitats
Preu €
Parcial

Maquinària:
C1105A00 h
C1311120

5,24672

h

Retroexcavadora
amb
martell trencador
Pala carregadora mitjana
sobre pneumàtics, de 117
kW

0,050 x

64,48000 /R =

3,22400

0,010 x

56,00000 /R =

0,56000

Subtotal...
0,00%

0,00

COST DIRECTE

3,78400

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

3,78400

Tall amb serra de disc de paviment de mescles Rend.: 1,000
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0150000 h

Oficial 1a
Manobre especialista

0,060 x
0,060 x

22,51000 /R =
19,45000 /R =

C110U070

h

Dipòsit d'aire comprimit
de 180 m3/h
Equip de màquina de serra
de disc de diamant per a
tallar

0,060 x

2,76000 /R =

0,16560

0,060 x

14,00000 /R =

0,84000

1,00560

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

3,52320

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F21B3001

Import

2,51760

Subtotal...

F21
F21B

3,52 €

1,35060
1,16700

Subtotal...
Maquinària:
C110A0G0 h

Import

3,78400

DESPESES AUXILIARS

F219Q105

3,78 €

3,52320

DEMOLICIONS
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
m

Mà d'obra:
A0121000
A0125000
A0140000
A0150000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i Rend.: 1,000
càrrega sobre camió o contenidor
Unitats
Preu €
Parcial
h
h
h
h

Oficial 1a
Oficial 1a soldador
Manobre
Manobre especialista

0,052
0,300
0,210
0,060

x
x
x
x

22,51000
17,52000
19,52000
19,45000

/R
/R
/R
/R

=
=
=
=

1,17052
5,25600
4,09920
1,16700

14,27 €
Import

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Maquinària:
C1101200 h
C200S000

h

Compressor
amb
dos
martells pneumàtics
Equip
i
elements
auxiliars
de
tall
oxiacetilic

11,69272

0,030 x

15,95000 /R =

0,47850

0,300 x

6,99000 /R =

2,09700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,57550
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F21BBG01

u

Mà d'obra:
A0121000 h
A0150000 h

Retirada modul de semàfor vianants 12/200
Unitats
Oficial 1a
Manobre especialista

0,800 x
0,552 x

14,26822

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial
22,51000 /R =
19,45000 /R =

DESPESES AUXILIARS

28,74440
0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A0121000 h
A0150000 h

Retirada modul de semàfor vianants 13/200
Unitats
Oficial 1a
Manobre especialista

0,800 x
0,552 x

28,74440

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial
22,51000 /R =
19,45000 /R =

DESPESES AUXILIARS

28,74440
0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A0121000 h
A0150000 h

Retirada modul de columna semafòrica
Unitats
Oficial 1a
Manobre especialista

2,100 x
1,430 x

28,74440

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial
22,51000 /R =
19,45000 /R =

DESPESES AUXILIARS

75,08450
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT

75,08 €
Import

47,27100
27,81350

Subtotal...

F21
F21D

0,00
28,74440

DESPESES INDIRECTES

u

28,74 €
Import

18,00800
10,73640

Subtotal...

F21BBG03

0,00
28,74440

DESPESES INDIRECTES

u

28,74 €
Import

18,00800
10,73640

Subtotal...

F21BBG02

0,00
14,26822

0,00
75,08450

0,00%
75,08450

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA
PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm Rend.: 1,000
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Unitats
Preu €
Parcial

Maquinària:
C1313330 h

Retroexcavadora
sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

0,097 x

50,90000 /R =

4,93730

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

4,93730

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F21Q2501

4,93730

DEMOLICIONS
RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus Rend.: 1,000
de formigó i càrrega manual sobre camió o contenidor
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0150000 h

Manobre especialista

0,150 x

19,45000 /R =

Compressor
amb
martells pneumàtics

dos

0,075 x

15,95000 /R =

1,19625
1,19625

DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,11375

Desplaçament de bastiment i tapa per a pericó de Rend.: 1,000
serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de
pes, col·locat amb morter
Unitats
Preu €
Parcial
Manobre

1,000 x

19,52000 /R =

Morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica
amb 200 kg/m3 de ciment,
amb
una
proporció
en
volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de
165 l

0,200 x

74,08980

=

DESPESES AUXILIARS

14,81796

14,81796
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

Import

19,52000

Subtotal...

F22
F221

34,34 €

19,52000

Subtotal...
Materials:
D0701461 m3

0,00
4,11375

DESPESES INDIRECTES

Mà d'obra:
A0140000 h

Import

2,91750

Subtotal...

u

4,11 €

2,91750

Subtotal...
Maquinària:
C1101200 h

F21QBG01

Import

4,93730

Subtotal...

F21
F21Q

4,94 €

0,00
34,33796

0,00%
34,33796

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA
PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F221UC40

m3

Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, Rend.: 1,000
en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny
excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar
explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la
càrrega sobre camió.
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h

Manobre

0,012 x

19,52000 /R =

Pala
carregadora
sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

0,035 x

0,23424

87,04000 /R =

3,04640

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,04640
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,28064
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F22
F222
F2225420

3,28064

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES I POUS
m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m Rend.: 1,000
d´amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h

Manobre

0,010 x

19,52000 /R =

Retroexcavadora mitjana

0,120 x

6,69600

Subtotal...

6,69600
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,89120
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

6,89120

Excavació
de
rasa
amb
mitjans
mecànics
per
a Rend.: 1,000
instal·lacions de 40x50 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació.
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h
A0150000 h

Manobre
Manobre especialista

0,080 x
0,080 x

19,52000 /R =
19,45000 /R =

C133A0J0

h

Retroexcavadora
sobre
pneumàtics de 8 a 10 t
Picó vibrant amb placa de
30x30 cm

Import

3,11760

0,038 x

50,90000 /R =

1,93420

0,080 x

6,73000 /R =

0,53840

Subtotal...

5,59 €

1,56160
1,55600

Subtotal...
Maquinària:
C1313330 h

Import

0,19520

55,80000 /R =

DESPESES AUXILIARS

6,89 €

0,19520

Subtotal...
Maquinària:
C1315020 h

F222BG71

Import

0,23424

Subtotal...
Maquinària:
C1311440 h

3,28 €

2,47260

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,59020
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F222U506

m3

Mà d'obra:
A0140000 h

5,59020

Excavació de cala amb mitjans manuals per a la Rend.: 1,000
localització de serveis, reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació.
Unitats
Preu €
Parcial
Manobre

4,000 x

19,52000 /R =

Safata vibrant amb placa
de 60 cm

0,500 x

78,08000

6,63000 /R =

3,31500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,31500
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

81,39500
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F22
F227
F227L00F

81,39500

MOVIMENTS DE TERRES
TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
m2

Mà d'obra:
A0140000 h

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de Rend.: 1,000
2 m, amb compactació del 95% PM
Unitats
Preu €
Parcial
Manobre

0,060 x

19,52000 /R =

Corró
vibratori
autopropulsat, de 12 a 14
t

0,011 x

0,72820

Subtotal...

0,72820
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,89940
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Maquinària:
C1331100 h
C13350C0 h

1,89940

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació Rend.: 1,000
del 95% PM
Unitats
Preu €
Parcial
Motoanivelladora petita
Corró
vibratori
autopropulsat, de 12 a 14
t

0,010 x
0,011 x

57,52000 /R =
66,20000 /R =

Subtotal...

Import

1,17120

66,20000 /R =

DESPESES AUXILIARS

1,90 €

1,17120

Subtotal...
Maquinària:
C13350C0 h

F227T00F

Import

78,08000

Subtotal...
Maquinària:
C133A0K0 h

81,40 €

1,30 €
Import

0,57520
0,72820

1,30340

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

1,30340

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F22
F228
F228U105

1,30340

MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
m3

Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó Rend.: 1,000
manual) de terres procedents de la mateixa excavació
sense pedres, estesa, anivellament i compactació al 95 %
P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h

Manobre

0,444 x

19,52000 /R =

Retroexcavadora
sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

0,080 x

8,66688

50,90000 /R =

4,07200

Subtotal...

4,07200

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

12,73888

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9
F92
F921
F9212V2J

12,73888

PAVIMENTS
SUBBASES
SUBBASES DE TOT-U
m3

Subbase
de
tot-u
artificial,
col·locada
amb Rend.: 1,000
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h

Manobre

0,050 x

19,52000 /R =

C1502E00

h

Motoanivelladora petita
Corró
vibratori
autopropulsat, de 12 a 14
t
Camió cisterna de 8 m3

Aigua
Tot-u artificial

0,035 x
0,045 x

57,52000 /R =
66,20000 /R =

2,01320
2,97900

0,025 x

41,73000 /R =

1,04325

0,050 x
1,150 x

1,63000
16,38000

6,03545
=
=

0,08150
18,83700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,91850
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBBASES
SUBBASES DE GRANULAT

Import

0,97600

Subtotal...
Materials:
B0111000 m3
B0372000 m3

25,93 €

0,97600

Subtotal...
Maquinària:
C1331100 h
C13350C0 h

F92
F923

Import

8,66688

Subtotal...
Maquinària:
C1313330 h

12,74 €

0,00
25,92995

0,00%
25,92995

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA
PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

F923BG79

m3

Sòl estructural format per subbase de grava de pedrera Rend.: 1,000
de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm i
compost vegetal de barreja a base de materials orgànics,
amb estesa, anivellament i piconatge, amidada sobre
perfil
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0140000 h

Manobre

0,050 x

19,52000 /R =

Motoanivelladora petita
Corró
vibratori
autopropulsat, de 12 a 14
t

0,035 x
0,020 x

0,97600

57,52000 /R =
66,20000 /R =

2,01320
1,32400

Subtotal...
Materials:
B0331300 t
BR3PUS15

m3

Grava de pedrera de pedra
calcària, de 50 a 70 mm
Substrat
de
barreja
formulat
a
base
de
materials
orgànics
i
minerals.

3,33720

1,870 x

16,99000

=

31,77130

0,200 x

26,66000

=

5,33200

Subtotal...

37,10330

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

41,41650

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F93
F936
F936UX10

41,41650

BASES
BASES DE FORMIGÓ
m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i Rend.: 1,000
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
incloent possibles addicions per al curat i junts de
treball i dilatació
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,150 x
0,450 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

Regle vibratori

0,150 x

Formigó HM-20/B/20/I de
consistència
tova,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
I

1,050 x

4,53000 /R =

59,55000

0,67950
0,67950

=

62,52750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,52750
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

VORADES

Import

12,29100

Subtotal...
Materials:
B064300B m3

75,50 €

3,50700
8,78400

Subtotal...
Maquinària:
C2005000 h

F96

Import

0,97600

Subtotal...
Maquinària:
C1331100 h
C13350C0 h

41,42 €

0,00
75,49800

0,00%
75,49800

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA
CODI
F965
F965BG07

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
m

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, Rend.: 1,000
model ''Petra'' de Breinco o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb sorra-ciment
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,250 x
0,513 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

B965A6D0

m

D070A4D1

m3

Formigó HM-20/P/40/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I
Vorada recta, T3 Model
''Petra'' de Breinco
Morter mixt de ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de
pedra granítica amb 200
kg/m3 de ciment, amb una
proporció
en
volum
1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

15,85876

0,079 x

47,34000

=

3,73986

1,050 x

15,90000

=

16,69500

0,001 x

155,32185

=

0,15532

Subtotal...

20,59018

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

36,44894

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F96
F966
F966BG07

Import

5,84500
10,01376

Subtotal...
Materials:
B0641090 m3

36,45 €

36,44894

VORADES
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
m

Vorada corba de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, Rend.: 1,000
model ''Petra'' de Breinco o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb sorra-ciment
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,300 x
0,524 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

B965BG07

m

Formigó
d'ús
no
estructural
de
resistència
a
compressió15
N/mm2,
consistència plàstica i
grandària
màxima
del
granulat
40
mm,
HNE-15/P/40
Vorada corba de formigó
T3 model ''Petra'' de
Breinco

Import

7,01400
10,22848

Subtotal...
Materials:
B06NN14C m3

58,03 €

17,24248

0,101 x

57,13000

=

5,77013

1,050 x

33,20000

=

34,86000

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

D070A4D1

PREU

DESCRIPCIÓ
m3

Morter mixt de ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de
pedra granítica amb 200
kg/m3 de ciment, amb una
proporció
en
volum
1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,001 x

155,32185

=

0,15532

Subtotal...

40,78545

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

58,02793

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F99
F991
F991U200

58,02793

ESCOCELLS
FORMACIÓ D'ESCOCELLS
u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de Rend.: 1,000
100x100x20 cm i de 10 mm gruix, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i
anellat de formigó
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Oficial 1a
Manobre

0,250 x
0,250 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

B99ZNG21

u

Formigó
d'ús
no
estructural
de
resistència
a
compressió15
N/mm2,
consistència plàstica i
grandària
màxima
del
granulat
20
mm,
HNE-15/P/20
Escocell
quadrat
de
planxa
d'acer
galvanitzat,
de
100x100x20 cm, de 10 mm
de gruix

10,50750

0,180 x

58,24000

=

10,48320

1,000 x

119,17000

=

119,17000

Subtotal...

129,65320

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

140,16070

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9E
F9E1
F9E1130A

Import

5,62750
4,88000

Subtotal...
Materials:
B06NN12C m3

140,16 €

140,16070

PAVIMENTS DE PANOT
PAVIMENTS DE PANOT
m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000
classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment
de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,430 x
0,320 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

Aigua

0,010 x

1,63000

Import

10,05340
6,24640

Subtotal...
Materials:
B0111000 m3

23,76 €

16,29980
=

0,01630
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

B0514301

t

B9E13200

m2

D0391411

m3

Ciment
pòrtland
amb
escòria CEM II/B-S 32,5,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, tipus 2
Sorra-ciment,
sense
additius amb 250 kg/m3 de
ciment
pòrtland
amb
escòria
i
sorra
de
pedrera
de
pedra
granítica,
elaborada
a
l'obra amb formigonera de
165 l

0,003 x

108,67000

=

0,32601

1,020 x

4,66000

=

4,75320

0,031 x

76,29290

=

2,36508

Subtotal...

7,46059

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

23,76039

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9E1BG10

m2

23,76039

Paviment de panot guia (4 ratlles) per a vorera gris de Rend.: 1,000
20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,430 x
0,320 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

B9E13200

m2

D0391411

m3

Aigua
Ciment
pòrtland
amb
escòria CEM II/B-S 32,5,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, tipus 2
Sorra-ciment,
sense
additius amb 250 kg/m3 de
ciment
pòrtland
amb
escòria
i
sorra
de
pedrera
de
pedra
granítica,
elaborada
a
l'obra amb formigonera de
165 l

16,29980

0,010 x
0,003 x

1,63000
108,67000

=
=

0,01630
0,32601

1,020 x

4,66000

=

4,75320

0,031 x

76,29290

=

2,36508

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,46059
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

23,76039

0,430 x
0,320 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =
Subtotal...

Materials:

23,76039

Paviment de panot guia (16 tacs) per a vorera gris de Rend.: 1,000
20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,00

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9E1BG11

Import

10,05340
6,24640

Subtotal...
Materials:
B0111000 m3
B0514301 t

23,76 €

23,76 €

Import

10,05340
6,24640
16,29980
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

B0111000
B0514301

m3
t

B9E13200

m2

D0391411

m3

Aigua
Ciment
pòrtland
amb
escòria CEM II/B-S 32,5,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, tipus 2
Sorra-ciment,
sense
additius amb 250 kg/m3 de
ciment
pòrtland
amb
escòria
i
sorra
de
pedrera
de
pedra
granítica,
elaborada
a
l'obra amb formigonera de
165 l

0,010 x
0,003 x

1,63000
108,67000

=
=

0,01630
0,32601

1,020 x

4,66000

=

4,75320

0,031 x

76,29290

=

2,36508

Subtotal...

7,46059

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

23,76039

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9F
F9F5
F9F5BG12

23,76039

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
ml

Aiguafons de peces prefabricades de formigó de 80x15x5 Rend.: 1,000
cm col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Oficial 1a
Manobre

0,060 x
0,030 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

D0701641

m3

Peça
prefabricada
de
formigó de 80x15x5 cm
Morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a
compressió,
elaborat
a
l'obra

1,93620

1,050 x

3,00000

=

3,15000

0,035 x

76,19860

=

2,66695

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,81695
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,75315
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9H
F9H1
F9H1V120

Import

1,35060
0,58560

Subtotal...
Materials:
B9F1BG12 ml

7,75 €

7,75315

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
t

Mà d'obra:
A012N000 h

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura Rend.: 1,000
normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb
granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de
l'assaig Marshall
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a d´obra pública

0,052 x

23,38000 /R =

1,21576

55,94 €

Import
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

A0140000

PREU

DESCRIPCIÓ
h

Manobre

0,078 x

19,52000 /R =

1,52256

Subtotal...
Maquinària:
C13350C0 h
C1501900

h

C1709B00

h

C170D0A0

h

C170V100

t

Corró
vibratori
autopropulsat, de 12 a 14
t
Camió per a transport de
20 t
Estenedora
per
a
paviments
de
mescla
bituminosa
Corró vibratori per a
formigons
i
betums
autopropulsat pneumàtic
Desplaçaments, càrrega i
descàrrega de maquinària
de pavimentació de mescla
bituminosa
en
conjunt
d'obres

2,73832

0,026 x

66,20000 /R =

1,72120

0,150 x

47,26000 /R =

7,08900

0,026 x

53,72000 /R =

1,39672

0,026 x

60,52000 /R =

1,57352

0,868 x

4,47000 /R =

3,87996

Subtotal...
Materials:
B9H1V120 t

Mescla
bituminosa
en
calent,
fabricada
a
temperatura normal, tipus
AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf
50/70 S, AC 16 surf 35/50
S (S-12/20) amb granulat
per a rodament i betum
asfàltic de penetració.
Està inclòs fins un 5 %
de reciclat de mescla
bituminosa

1,000 x

37,54000

15,66040
=

37,54000

Subtotal...

37,54000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

55,93872

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9J
F9J1
F9J13J2V

55,93872

REGS SENSE GRANULATS
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica Rend.: 1,000
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0150000 h

Manobre especialista

0,002 x

19,45000 /R =

Camió cisterna per a reg
asfàltic

0,002 x

0,03890

28,13000 /R =

0,05626

Subtotal...
Materials:
B055220V kg

Emulsió
bituminosa
catiònica amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg
termoadherent
tipus
C60B3/B2 TER

0,600 x

0,26000

Subtotal...

Import

0,03890

Subtotal...
Maquinària:
C1702D00 h

0,25 €

0,05626
=

0,15600

0,15600

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

0,25116

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FB
FB1
FB12
FB12BG25

0,25116

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BARANES
BARANES D'ACER
m

Mà d'obra:
A0122000
A012F000
A013F000
A0140000

Barrera per a seguretat escolar d'acer pintat (inclou Rend.: 1,000
pintat), amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb morter.
Unitats
Preu €
Parcial
h
h
h
h

Oficial 1a paleta
Oficial 1a manyà
Ajudant manyà
Manobre

0,300
0,400
0,200
0,200

x
x
x
x

22,36000
22,87000
20,07000
19,52000

/R
/R
/R
/R

=
=
=
=

BB12BG25

m

Morter
per
a
ram
de
paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2),
en
sacs,
de
designació
(G)
segons
norma UNE-EN 998-2
Barrera
de
protecció
escolar
d'acer,
inclou
ìntat,
amb
passamà,
travesser
inferior,
muntants cada 100 cm, de
120 a 140 cm de d'alçària

23,77400

0,010 x

33,14000

=

0,33140

1,000 x

84,15000

=

84,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

84,48140
0,00%

0,00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

108,25540
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FBA
FBA3
FBA31517

Import

6,70800
9,14800
4,01400
3,90400

Subtotal...
Materials:
B0710180 t

108,26 €

108,25540

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
MARQUES SUPERFICIALS
m2

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús Rend.: 1,000
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a
Manobre

0,084 x
0,042 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

Màquina
per
a
pintar
bandes
de
vial,
d'accionament manual

0,024 x

26,59000 /R =

Subtotal...
Materials:

Import

1,89084
0,81984

Subtotal...
Maquinària:
C1B02B00 h

7,06 €

2,71068
0,63816

0,63816

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

BBA17100

kg

BBA1M200

kg

Plástic
d'aplicació
en
fred de dos components de
color
blanc,
per
a
marques vials
Microesferes de vidre per
a
marques
vials
retrorreflectants en sec,
humitat i amb pluja

1,000 x

3,10000

=

3,10000

0,500 x

1,22000

=

0,61000

Subtotal...

3,71000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

7,05884

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FBS
FBS1
FBS1U147

7,05884

MATERIALS PER A SEMAFORS
ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS
u

Mà d'obra:
A012M000 h
A013M000 h

Columna de polièster-fibra de vidre de 2,4m d'alçària Rend.: 1,000
útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm
d'encastament. Totalment instal·lada.
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,500 x
0,250 x

23,26000 /R =
19,99000 /R =

Columna
de
polièster-fibra de vidre
de 2,4m d’alçària útil i
100mm de diàmetre amb un
gruix
normal
i
35cm
d'encastament. Totalment
instal·lada.

1,000 x

130,25000

16,62750
=

130,25000

Subtotal...

130,25000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

146,87750

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD
FD5
FD5A
FD5ABG20

Import

11,63000
4,99750

Subtotal...
Materials:
BBS1JU03 u

146,88 €

146,87750

SANEJAMENT I CANALITZACIONS
DRENATGES
RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS
m

Mà d'obra:
A012P000 h
A016P000 h

Ventilació de clot mitjançant drenatge amb tub circular Rend.: 1,000
perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de
diàmetre. Inclou tapa de superfície amb reixa de forat
Ø<80mm.
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a jardiner
Peó jardiner

0,120 x
0,120 x

28,01000 /R =
21,82000 /R =

Tub
de
polietilè
de
densitat alta PE100, de
75
mm
de
diàmetre
nominal, de 10 bar de
pressió
nominal
segons
UNE-EN 12201

1,050 x

6,96000

Subtotal...

Import

3,36120
2,61840

Subtotal...
Materials:
BFB1904U m

13,29 €

5,97960
=

7,30800

7,30800

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

13,28760

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD5
FD5G
FD5GBG03

13,28760

DRENATGES
CANALS DE FORMIGO DE POLÍMERS PER A DRENATGES
m

Canal modular de drenatge de formigó de polímers de Rend.: 1,000
tipus ACO Drain A15 amb reixa galvanitzada, o similar
equivalent, per una capacitat hidràulica mínima de 3,2
l/s
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,350 x
0,350 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

BD5GU010

m

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I
Drenatge lineal amb canal
de formigó de polímers de
200/220
inclosa
reixa
d´acer
inoxidable
i
accessoris

15,01500

0,142 x

48,31000

=

6,86002

1,050 x

142,56000

=

149,68800

Subtotal...

156,54802

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

171,56302

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD5
FD5J
FD5JBG05

Import

8,18300
6,83200

Subtotal...
Materials:
B0641080 m3

171,56 €

171,56302

DRENATGES
CAIXES PER A EMBORNALS
u

Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets Rend.: 1,000
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

1,500 x
1,500 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

B0DF6F0A

u

B0DZA000

l

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I
Motlle metàl.lic per a
encofrat
de
caixa
d´embornal
de
70x30x85
cm, per a 150 usos
Desencofrant

64,35000

0,431 x

48,31000

=

20,82161

1,000 x

1,01000

=

1,01000

0,560 x

1,80000

=

1,00800

Subtotal...

Import

35,07000
29,28000

Subtotal...
Materials:
B0641080 m3

87,19 €

22,83961

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

87,18961

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD5
FD5Z
FD5ZBG06

87,18961

DRENATGES
ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, Rend.: 1,000
per a embornal, de 800x350x80 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,350 x
0,350 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =

D0701641

m3

Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb
tanca, per a embornal, de
800x350x80 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i
10
dm2
de
superfície
d'absorció
Morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a
compressió,
elaborat
a
l'obra

15,01500

1,000 x

52,00000

=

52,00000

0,020 x

76,19860

=

1,52397

Subtotal...

53,52397

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

68,53897

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD7
FD7F
FD7FBG04

Import

8,18300
6,83200

Subtotal...
Materials:
BD5ZBG06 u

68,54 €

68,53897

CLAVEGUERONS
CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
m

Mà d'obra:
A0122000
A0127000
A0137000
A0140000

Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de Rend.: 1,000
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10
cm sobre el tub amb formigó
Unitats
Preu €
Parcial
h
h
h
h

Oficial 1a paleta
Oficial 1a col.locador
Ajudant col.locador
Manobre

0,100
0,200
0,200
0,200

x
x
x
x

22,36000
22,36000
19,35000
19,52000

/R
/R
/R
/R

=
=
=
=

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I

0,170 x

48,31000

Import

2,23600
4,47200
3,87000
3,90400

Subtotal...
Materials:
B0641080 m3

44,24 €

14,48200
=

8,21270

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

BD7JE300

m

BDW3BA00

u

BDY3BA00

u

Tub de polietilè d'alta
densitat de designació PE
100,
de
200
mm
de
diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2
Accessori genèric per a
tub de PVC, D 200 mm
Element de muntatge per a
tub de PVC, D 200 mm

1,250 x

9,11000

=

11,38750

0,330 x

28,83000

=

9,51390

1,000 x

0,64000

=

0,64000

Subtotal...

29,75410

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

44,23610

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD7FP80S

m

Mà d'obra:
A0122000
A0127000
A0137000
A0140000

44,23610

Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de Rend.: 1,000
designació PE 80, de 125 mm de diàmetre nominal, de 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10
cm sobre el tub amb formigó
Unitats
Preu €
Parcial
h
h
h
h

Oficial 1a paleta
Oficial 1a col.locador
Ajudant col.locador
Manobre

0,100
0,150
0,150
0,200

x
x
x
x

22,36000
22,36000
19,35000
19,52000

/R
/R
/R
/R

=
=
=
=

BD7JA110

m

BDW3B800

u

BDY3B800

u

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I
Tub de polietilè d'alta
densitat de designació PE
80, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 5 bar de
pressió
nominal,
sèrie
SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2
Accessori genèric per a
tub de PVC, D 125 mm
Element de muntatge per a
tub de PVC, D 125 mm

12,39650

0,120 x

48,31000

=

5,79720

1,250 x

2,97000

=

3,71250

0,330 x

6,73000

=

2,22090

1,250 x

0,27000

=

0,33750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,06810
0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD7KBG55

0,00
24,46460

DESPESES INDIRECTES

FD7
FD7K

Import

2,23600
3,35400
2,90250
3,90400

Subtotal...
Materials:
B0641080 m3

24,46 €

24,46460

CLAVEGUERONS
FORMIGONAT D'EMBORNALS
m3

Formigonat d'embornal existent
Unitats

Materials:

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial

48,31 €
Import

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

B0641080

PREU

DESCRIPCIÓ
m3

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d´exposició
I

1,000 x

48,31000

=

48,31000

Subtotal...

48,31000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

48,31000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDD
FDDZ
FDDZBG17

48,31000

SANEJAMENT I CANALITZACIONS
ELEMENTS AUXILIARS PER A REGISTRES
u

Subministrament de marc i tapa de 70x70
Unitats

Materials:
BDDZBG17 u

Marc i tapa de 60x60cm

1,000 x

Rend.: 1,000
Preu €
Parcial
48,73000

=

48,73000

Subtotal...

48,73000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

48,73000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDG
FDG5
FDG5U200

48,73 €
Import

48,73000

CANALITZACIONS DE SERVEIS
CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ
m

Canalització amb un 1 corbable corrugat de polietilè de Rend.: 1,000
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Oficial 1a
Manobre

0,025 x
0,025 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

BG22TK10

m

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
I
Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa
la
interior
i
corrugada l'exterior, de
110
mm
de
diàmetre
nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per
a
canalitzacions
soterrades

1,05075

0,007 x

59,55000

=

0,41685

1,050 x

2,02000

=

2,12100

Subtotal...

Import

0,56275
0,48800

Subtotal...
Materials:
B064300C m3

3,59 €

2,53785

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

3,58860

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDK
FDK2
FDK282G9

3,58860

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per Rend.: 1,257
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0122000 h
A0140000 h

Oficial 1a paleta
Manobre

3,000 x
1,500 x

22,36000 /R =
19,52000 /R =

B0F1K2A1

u

D070A4D1

m3

Aigua
Ciment
pòrtland
amb
filler calcari CEM II/B-L
32,5
R
segons
UNE-EN
197-1, en sacs
Maó
calat
R-25,
de
290x140x100 mm, per a
revestir,
categoria
I,
HD,
segons
la
norma
UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de
pedra granítica amb 200
kg/m3 de ciment, amb una
proporció
en
volum
1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

76,65871

0,002 x
0,004 x

1,63000
103,30000

=
=

0,00326
0,41320

70,500 x

0,21000

=

14,80500

0,076 x

155,32185

=

11,80446

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,02592
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Mà d'obra:
A012N000 h
A0140000 h

0,00%

1,500 x
1,500 x

23,38000 /R =
19,52000 /R =
Subtotal...

Materials:

103,68463

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm Rend.: 1,000
lliures interiors, format per parets de maó calat de 15
cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i
sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica
de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, tapa de fossa dúctil de 62 x 62 cm
de resistència d-250 amb tancament de seguritat i
qualsevol altre material o mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada.
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a d´obra pública
Manobre

0,00
103,68463

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDK2UR10

Import

53,36516
23,29356

Subtotal...
Materials:
B0111000 m3
B0512401 t

103,68 €

173,26 €

Import

35,07000
29,28000
64,35000

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

B0332020

t

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZ3170

u

D070A8B1

m3

Grava de pedrera de pedra
granítica, per a drens
Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
I
Maó
calat,
de
290x140x100 mm, per a
revestir,
categoria
I,
HD,
segons
la
norma
UNE-EN 771-1
Bastiment i tapa per a
pericó de serveis de fosa
grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes
Morter mixt de ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de
pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una
proporció
en
volum
1:0.5:4,
elaborat
a
l'obra amb formigonera de
165 l

0,130 x

20,05000

=

2,60650

0,570 x

59,55000

=

33,94350

70,000 x

0,20000

=

14,00000

1,000 x

39,15000

=

39,15000

0,150 x

128,07945

=

19,21192

Subtotal...

108,91192

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

173,26192

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FF
FFB
FFB2
FFB2335U

173,26192

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
TUBS DE POLIETILÈ
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32, de 16 mm de Rend.: 1,000
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012M000 h
A013M000 h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,021 x
0,021 x

23,26000 /R =
19,99000 /R =

BFWB2305

u

Tub
de
polietilè
de
densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal
segons UNE-EN 12201
Accessori per a tubs de
polietilè
de
densitat
baixa,
de
16
mm
de
diàmetre
nominal
exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

Import

0,48846
0,41979

Subtotal...
Materials:
BFB2330U m

1,33 €

0,90825

1,020 x

0,21000

=

0,21420

0,150 x

1,25000

=

0,18750

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

BFYB2305

PREU

DESCRIPCIÓ
u

Part
proporcional
d'elements
de
muntatge
per a tubs de polietilè
de densitat baixa, de 16
mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar
a pressió

1,000 x

0,02000

=

0,02000

Subtotal...

0,42170

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

1,32995

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FG
FG3
FG31
FG312536

1,32995

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
m

Mà d'obra:
A012H000 h
A013H000 h

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió Rend.: 1,000
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,031 x
0,031 x

23,26000 /R =
19,96000 /R =

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de
tensió
assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x
2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020 x

1,98000

1,33982
=

2,01960

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,01960
0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FJM1BG99

FJS
FJS5

0,00
3,35942

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FJ
FJM
FJM1

Import

0,72106
0,61876

Subtotal...
Materials:
BG312530 m

3,36 €

3,35942

EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
COMPTADORS
u

Partida corresponent a la connexió a xarxa d'aigua Rend.: 1,000
municipal composta per:
- Tarifa de connexió Parcs i Jardins municipals aïllats
- Portella
- Comptador i instal·lació de 15 mm
- Verificació

EQUIPS PER A REG
REG PER DEGOTEIG

783,73 €
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PARTIDES D'OBRA
PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

FJS5UA10

U

Anella per a reg d'arbres formada per 2,5 m de canonada Rend.: 1,000
de 16 mm de degoter integrat autocompensant i antisucció
, tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7
unitats de goters de 2,3 l cada 0,33 m. Finalitzada amb
tap terminal i collaret de connexió a la xarxa de PPFV
amb dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge
de 50 mm i el soterrament a 15 cm
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012M000 h
A013M000 h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,069 x
0,132 x

23,26000 /R =
19,99000 /R =

BFWB1505

u

BJS5U010

m

Tub per a drenatge de PVC
corrugat de paret simple
i DN 50
Accessori per a tubs de
polietilè
de
densitat
alta,
de
25
mm
de
diàmetre
nominal
exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió
Tub
de
polietilè
de
densitat baixa de 16 mm
de diàmetre exterior, amb
gotejadors
termosoldats
interiorment,
autocompensant
i
antisucció
tipus
Unitecline o equivalent,
per a un cabal de 2,3
l/h, amb una separació
entre gotejadors de 33 cm

4,24362

2,600 x

0,52000

=

1,35200

1,000 x

3,23000

=

3,23000

2,500 x

1,03000

=

2,57500

Subtotal...

7,15700

DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FJSA4181

0,00
11,40062

DESPESES INDIRECTES

FJS
FJSA

Import

1,60494
2,63868

Subtotal...
Materials:
BD5AUU50 M

11,40 €

11,40062

EQUIPS PER A REG
PROGRAMADORS
u

Mà d'obra:
A012M000 h

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no Rend.: 1,000
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a muntador

1,100 x

23,26000 /R =

Programador de reg amb
alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i
no centralitzable, per a
un nombre màxim de 8
estacions

1,000 x

76,45000

Subtotal...

Import

25,58600

Subtotal...
Materials:
BJSA4180 u

102,04 €

25,58600
=

76,45000

76,45000
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

102,03600

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FJS
FJSB
FJSBU215

102,03600

EQUIPS PER A REG
ELECTROVÀLVULES
u

Mà d'obra:
A012M000 h
A013M000 h

Electrovàlvula de rosca femella de 3/4'' DN, amb Rend.: 1,000
alimentació del relè a 9v., tipus sèrie DV de Rain Bird,
per a pressions entre 1 i 10 bar,
amb cos i tapa de
PVC, regulador de cabal, possibilitat d'obertura manual
actuant
sobre
el
relè,
purgat
intern,
totalment
col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
amb la xarxa d'aigua i les connexions elèctriques
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,300 x
0,300 x

23,26000 /R =
19,99000 /R =

Electrovàlvula de rosca
femella tipus DV de Rain
Bird o equivalent, de
3/4'' DN, amb alimentació
del relè a 9 VCA per a
pressions entre 1 i 10
bar, amb cos i tapa de
PVC, regulador de cabal,
possibilitat
d'obertura
manual actuant sobre el
relè i purgat intern

1,000 x

29,89000

12,97500
=

29,89000

Subtotal...

29,89000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

42,86500

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FN
FNE
FNER
FNER1351

Import

6,97800
5,99700

Subtotal...
Materials:
BJSBU215 u

42,87 €

42,86500

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FILTRES
FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG
u

Mà d'obra:
A012M000 h
A013M000 h

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, Rend.: 1,000
de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de
120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,210 x
0,210 x

23,26000 /R =
19,99000 /R =

Filtre per a instal·lació
de
reg
de
3/4´´
de
diàmetre,
de
material
plàstic,
amb
element
filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de
purga,
per
a
muntar
roscat

1,000 x

15,67000

Subtotal...

Import

4,88460
4,19790

Subtotal...
Materials:
BNER1351 u

24,75 €

9,08250
=

15,67000

15,67000
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE

24,75250

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQ
FQ1
FQ11
FQ11BG23

24,75250

MOBILIARI URBÀ
BANCS
BANCS DE FUSTA
u

Banc tipus TAO de Escofet, o similar, inclòs daus de Rend.: 1,000
formigó
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Oficial 1a
Manobre

0,450 x
0,450 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

D060M0B2

m3

Banc
tipus
TAO
de
Escodet, o similar.
Formigó de 150 kg/m3, amb
una proporció en volum
1:4:8,
amb
ciment
pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de
pedra
granítica
de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Import

18,91350

1,000 x

750,00000

=

750,00000

0,256 x

65,02740

=

16,64701

Subtotal...

766,64701

DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE

0,00
785,56051

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQ13BG22

785,56 €

10,12950
8,78400

Subtotal...
Materials:
BQ11BG23 u

FQ1
FQ13

0,00

785,56051

BANCS
BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL
u

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Banc de formigó model Stack de Breinco, o similar, de Rend.: 1,000
dimensions 90x47x60 col·locat fixat mecànicament
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a
Manobre

0,530 x
0,530 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

Camió grua de 3 t

0,530 x

22,27590

42,27000 /R =

22,40310

Subtotal...
Materials:
BQ13BG22 u

Banc de formigó model
Stack
de
Breinco
o
similar,
de
dimensions
90x47x60

1,000 x

408,00000

Subtotal...

Import

11,93030
10,34560

Subtotal...
Maquinària:
C1503300 h

452,68 €

22,40310
=

408,00000

408,00000
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

452,67900

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQZ
FQZ5
FQZ5UG25

452,67900

EQUIPAMENTS ESPECIALS
APARCAMENT DE BICICLETES
u

Aparcament de bicicletes en U d'acer galvanitzat model Rend.: 1,000
VBU01 de Fundición Dúctil Benito o equivalent, de 960 mm
d'alçària col·locat amb formigó
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A0121000 h
A0140000 h

Oficial 1a
Manobre

1,500 x
2,000 x

22,51000 /R =
19,52000 /R =

BQZ5UG25

u

Formigó HM-20/P/20/I de
consistència
plàstica,
grandària
màxima
del
granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
I
Aparcament de bicicletes
en U d'acer galvanitzat
model VBU01 de FDBenito o
equivalent, de 960 mm
d'alçària

72,80500

0,100 x

59,55000

=

5,95500

1,000 x

59,09000

=

59,09000

Subtotal...

65,04500

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

137,85000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR
FR3
FR3P
FR3PUB10

Import

33,76500
39,04000

Subtotal...
Materials:
B064300C m3

137,85 €

137,85000

JARDINERIA
CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
m3

Barreja apta per a vegetació, amb subministrament de Rend.: 1,000
graves procedents de matxucadora i barreja amb terres
procedents de la pròpia obra, 50 % de cada, estesa del
material resultant i perfilat
Unitats
Preu €
Parcial

Maquinària:
C1312350 h

Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,015 x

98,11000 /R =

Tot-u
artificial
procedent
de
granulats
reciclats de formigó

0,500 x

8,10000

Subtotal...

Import

1,47165

Subtotal...
Materials:
B037R000 m3

5,52 €

1,47165
=

4,05000

4,05000
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE

5,52165

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR6
FR63
FR63BG19

5,52165

PLANTACIÓ
PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA
u

Mà d'obra:
A012P000 h
A016P000 h

Plantació d´Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de Rend.: 1,000
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules
NTJ
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a jardiner
Peó jardiner

0,150 x
0,700 x

28,01000 /R =
21,82000 /R =

Grua autopropulsada de 12
t

0,250 x

Acer freemanii Jeffersred
(AUTUMN
BLAZE)
de
perímetre de 10 a 12 cm,
amb
pa
de
terra
de
diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1
cm segons fórmules NTJ

1,000 x

40,36000 /R =

56,76000

10,09000
10,09000

=

56,76000

Subtotal...

56,76000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012P000 h
A016P000 h

86,32550

Plantació de Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a Rend.: 1,000
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a jardiner
Peó jardiner

2,000 x
2,000 x

28,01000 /R =
21,82000 /R =

Grua autopropulsada de 12
t

0,500 x

Magnolia grandiflora de
perímetre de 20 a 25 cm,
amb
pa
de
terra
de
diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

1,000 x

40,36000 /R =

667,46000

Subtotal...

Import

99,66000
20,18000

Subtotal...
Materials:
BR44222C u

787,30 €

56,02000
43,64000

Subtotal...
Maquinària:
C150G800 h

0,00
86,32550

DESPESES INDIRECTES

u

Import

19,47550

Subtotal...
Materials:
BR412428 u

86,33 €

4,20150
15,27400

Subtotal...
Maquinària:
C150G800 h

FR63BG81

0,00

20,18000
=

667,46000

667,46000
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PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

787,30000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FRZ
FRZ2
FRZ2BG18

787,30000

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FAMÍLIA FRZ2
u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de Rend.: 1,000
tronc de castanyer de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,50 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 40 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú
Unitats
Preu €
Parcial

Mà d'obra:
A012P000 h
A013P000 h

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner

0,228 x
0,280 x

28,01000 /R =
24,86000 /R =

BRZ2BG18

u

Abraçadora regulable de
goma
o
cautxú
per
a
aspratges
Estaca de fusta de tronc
de castanyer, de secció
circular, de 8 cm de
diàmetre
i
2,5
m
de
llargària

13,34708

2,000 x

0,37000

=

0,74000

2,000 x

4,89000

=

9,78000

Subtotal...

10,52000

DESPESES AUXILIARS

0,00%

0,00

COST DIRECTE

23,86708

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FRZ
FRZR
FRZRUZ11

Import

6,38628
6,96080

Subtotal...
Materials:
BRZ22510 u

23,87 €

23,86708

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
ANTIARRELS
m

Mà d'obra:
A012P000 h
A013N000 h
A016P000 h

Barrera guiat d'arrels acanalada tipus Reroot de la Rend.: 1,000
marca Greenleaf o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, encadellades per encaix
vertical, col·locades en rasa ja oberta
Unitats
Preu €
Parcial
Oficial 1a jardiner
Ajudant obra pública
Peó jardiner

0,050 x
0,250 x
0,250 x

28,01000 /R =
19,99000 /R =
21,82000 /R =

Barrera de guiat d'arrels
ReRoot
de
la
marca
Greenleaf o equivalent,
en
peces
de
60
cm
d'amplària i 60 cm de
fondària,
encadellades
per encaix vertical, amb
els accessoris necessaris
de muntatge

1,000 x

25,31000

Subtotal...

Import

1,40050
4,99750
5,45500

Subtotal...
Materials:
BR9RU010 m

37,16 €

11,85300
=

25,31000

25,31000
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CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

0,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,16300
0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

K2
K2R
K2R5
K2R54239

0,00

37,16300

Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus
TRANSPORT DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS
m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de Rend.: 1,000
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

9,05 €

MODIFICACIÓ DE TRAM DE VORERA
CARRER GRANADA - CARRETERA CASTELLAR (INS BLANXART)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:11/04/17

Pàg.: 31

PARTIDES ALÇADES
CODI
P
PP
PPA
PPA0
PPA000SS
PPA
PPAU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

PARTIDES ALÇADES
PARTIDA ALÇADA
PARTIDA ALÇADA
Partida alçada a justificar
pa

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i
salut.

809,69000 €

PARTIDA ALÇADA
Partida alçada a justificar

PPAU0001

pa

Partida alçada a justificar en concepte de senyalització
i protecció de vianants provisionals per obres

1.200,00000 €

PPAU00CQ

pa

Partida alçada a justificar en concepte de Control de
Qualitat

404,85000 €

V. PRESSUPOST
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PROJECTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERA AL CARRER GRANADA, DAVANT L'INSTITUT BLANXART

PRESSUPOST
CAPITOL

01

ENDERROC

ua
Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació.(P - 16)
Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó i càrrega
manual sobre camió o contenidor(P - 14)
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor(P - 9)
Desplaçament de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 15)
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió(P - 13)

Preu

Amidament

Import

81,40

1,00

81,40

4,11

3,00

12,33

14,27

12,00

171,24

34,34

3,00

103,02

4,94

2,00

9,88

1 F222U506

m3

2 F21Q2501

u

3 F21B3001

m

4 F21QBG01

u

5 F21DQG02

u

6 F2192C05

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor(P - 4)

4,76

59,00

280,84

7 F219BG02

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió(P - 7)

3,78

66,60

251,75

8 F2194JB5

m2

162,00

850,50

9 F2194AF4

m2

17,00

120,53

10 F219Q105

m

94,60

332,99

11 K2R54239

m3

80,11

724,96

CAPITOL

CAPITOL

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
5,25
camió (sense enderroc de la base).(P - 6)
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d´amplària,
7,09
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora(P - 5)
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
3,52
fondària de 20 cm(P - 8)
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a
9,05
15 km(P - 51)
01.01 ENDERROC
TOTAL

02

MOVIMENT DE TERRES

ua

2.939,44

Preu

Amidament

Import

6,89

55,36

381,43

81,40

13,84

1.126,58

1 F2225420

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics(P - 16)

2 F222U506

m3

Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

3 F22BG71

m

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació.

5,59

3,00

16,77

4 F221UC40

m3

Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus
(qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar
explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.(P - 14)

3,28

6,50

21,32

5 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM(P - 17)

1,30

13,00

16,90

6 E242CN02

m3

Transport de terres a l´abocador, amb contenidor(P - 1)

15,08

101,27

1.527,15

7 F923BG79

m3

Sòl estructural format per subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària
màxima de 50 a 70 mm i compost vegetal de barreja a base de materials orgànics,
amb estesa, anivellament i piconatge, amidada sobre perfil

41,42

56,80

2.352,66

8 F227L00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del
95% PM

1,90

71,00

134,90

9 F228U105

m3

Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de terres procedents
de la mateixa excavació sense pedres, estesa, anivellament i compactació al 95 %
P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.

12,74

0,60

7,64

CAPITOL

01.02 MOVIMENT DE TERRES

TOTAL

5.585,35

CAPITOL

03

DRENATGE

ua

Preu

Amidament

Import

171,56

8,00

1.372,48

1 FD5GBG03

m

Canal modular de drenatge de formigó de polímers de tipus ACO Drain A15 amb reixa
galvanitzada, o similar equivalent, per una capacitat hidràulica mínima de 3,2 l/s(P 31)

2 FD7FBG04

m

Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNEEN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó(P - 38)

44,24

6,00

265,44

3 FD7FP80S

m

Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNEEN 13244-2, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó(P - 39)

24,46

4,00

97,84

4 FD5JBG05

u

Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I(P - 32)

87,19

2,00

174,38

5 FD5ZBG06

u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x350x80
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció(P - 33)

68,54

2,00

137,08

48,31

0,28

6 FD7KBG55

CAPITOL

m3

Formigonat d'embornal existent

CAPITOL

01.03 DRENATGE

04

AFERMATS I FAVIMENTS

ua

TOTAL

13,53
2.060,75

Preu

Amidament

Import

1 F965BG07

m

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, model ''Petra'' de Breinco o
equivalent, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-

36,45

63,30

2.307,29

2 F966BG07

m

Vorada corba de peces de formigó, doble capa, tipus T-3, model ''Petra'' de Breinco o
equivalent, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-

58,03

4,70

272,74

3 F9E1130A

m2

23,76

331,10

7.866,94

4 F9E1BG10

m2

23,76

30,60

727,06

5 F9E1BG11

m2

23,76

9,00

213,84

6 F9F5BG12

ml

Aiguafons de peces prefabricades de formigó de 80x15x5 cm col.locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l(P - 27)

7,75

38,80

300,70

7 F9F5BG12

m3

Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material
al 98% del PM(P - 18)

25,93

2,60

67,42

8 F9212V2J

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
incloent possibles addicions per al curat i junts de treball i dilatació (P - 19)

75,50

2,60

196,30

9 F9J13J2V

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2
TER, amb dotació 0,6 kg/m2(P - 30)

0,25

13,00

3,25

10 F9H1V120

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70
S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat
per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat

55,94

2,99

167,27

11 E93617C5

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió

19,87

103,00

2.046,61

12 E4BCBG75

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

7,26

103,00

747,78

CAPITOL

01.04 AFERMATS I FAVIMENTS

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a
l´estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland(P - 24)
Paviment de panot guia (4 ratlles) per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland(P - 25)
Paviment de panot guia (16 tacs) per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland(P - 26)

TOTAL

14.917,19

CAPITOL

05

SENYALITZACIÓ VERTICAL

ua

Preu

Amidament

Import

1 F21BBG01

u

Retirada modul de semàfor vianants 12/200(P - 10)

28,74

1,00

28,74

2 F21BBG02

u

Retirada modul de semàfor vianants 13/200(P - 11)

28,74

1,00

28,74

3 FBS1U147

u

Columna de polièster-fibra de vidre de 2,4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb
un gruix normal i 35cm d'encastament. Totalment instal·lada.(P - 29)

146,88

1,00

146,88

4 FDG5U200

m

Canalització amb un 1 corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM20/P/20/I(P - 35)

3,59

6,00

21,54

5 FG312536

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata(P - 39)

3,36

60,00

201,60

103,68

1,00

103,68

48,73

1,00

48,73

75,08

1,00

6 FDK282G9

u

7 FDDZBG17

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó
Subministrament de marc i tapa de 70x70(P - 34)

8 F21BBG03

u

Retirada modul de columna semafòrica(P - 12)

CAPITOL

01.05 SENYALITZACIÓ VERTICAL

06

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

CAPITOL

ua

1 FBA31517

CAPITOL

CAPITOL
07

ENJARDINAMENT I XARXA DE REG

m2

u

2 FDK2UR10

u

3 FJS5UA10

U

4 FJSA4181

u

5 FFB2335U

m

6 FRZRUZ11

m

7 FR3PUB10

m3

8 FRZ2BG18

u

Partida corresponent a la connexió a xarxa d'aigua municipal composta per:
- Tarifa de connexió Parcs i Jardins municipals aïllats
- Portella
- Comptador i instal·lació de 15 mm
- Verificació
Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per
parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i
sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre.
inclou l'excav
Anella per a reg d'arbres formada per 2,5 m de canonada de 16 mm de degoter
integrat autocompensant i antisucció , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de
7 unitats de goters de 2,3 l cada 0,33 m. Finalitzada amb tap terminal i collaret de
connex
Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i no
centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i compr
Tub de polietilè de densitat baixa PE32, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 6
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada
Barrera guiat d'arrels acanalada tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent, en
peces de 60 cm d'amplària i 60 cm de fondària, encadellades per encaix vertical,
col·locades en rasa ja oberta
Barreja apta per a vegetació, amb subministrament de graves procedents de
matxucadora i barreja amb terres procedents de la pròpia obra, 50 % de cada, estesa
del material resultant i perfilat(P - 46)
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de tronc de castanyer de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,50 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació
40 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú(P - 49)

75,08
654,99

Preu
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
7,06
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionamen
01.06 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
TOTAL

ua

1 FJM1BG99

TOTAL

Amidament

Import

39,15

276,40

276,40

Preu

Amidament

Import

783,73

1,00

783,73

173,26

1,00

173,26

11,40

6,00

68,40

102,04

1,00

102,04

1,33

45,00

59,85

37,16

78,00

2.898,48

5,52

4,00

22,08

23,87

6,00

143,22

9 FD5ABG20

m

10 FR63BG19

u

11 FR63BG81

u

12 F991U200

Ventilació de clot mitjançant drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 80 mm de diàmetre. Inclou tapa de superfície amb reixa de forat
Ø<80mm.
Plantació d´Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 10 a 12 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons
fórmules NTJ(P - 47)

13,29

14,40

191,38

86,33

5,00

431,65

Plantació de Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

787,30

1,00

787,30

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x120x20 cm i de 10 mm gruix,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de
formigó(P - 22)

140,16

6,00

840,96

13 FJSBU215

u

Electrovàlvula de rosca femella de 3/4'' DN, amb alimentació del relè a 9v., tipus sèrie
DV de Rain Bird, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb cos i tapa de PVC, regulador de
cabal, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat

42,87

1,00

42,87

14 FNER1351

u

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element
filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat(P - 50)

24,75

1,00

24,75

CAPITOL

01.07 ENJARDINAMENT I XARXA DE REG

08

MOBILIARI URBÀ

CAPITOL

ua
Banc de formigó model Stack de Breinco, o similar, de dimensions 90x47x60 col·locat
fixat mecànicament(P - 44)
Banc tipus TAO de Escofet, o similar, inclòs daus de formigó(P - 43)
Barrera per a seguretat escolar d'acer pintat (inclou pintat), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb morter.(P - 31)

1 FQ13BG22

u

2 FQ11BG23

u

3 FB12BG25

m

4 FQZ5UG25

u

Aparcament de bicicletes en U d'acer galvanitzat model VBU01 de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, de 960 mm d'alçària col·locat amb formigó

CAPITOL

01.08 MOBILIARI URBÀ

09

QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

ua

TOTAL

6.569,97

Preu

Amidament

Import

452,68

2,00

905,36

785,56

6,00

4.713,36

108,26

3,00

324,78

137,85

4,00

551,40

TOTAL

6.494,90

Preu

Amidament

Import

1 PPA000SS

pa

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut.(P - 0)

809,69

1,00

809,69

2 PPAU00CQ

pa

Partida alçada a justificar en concepte de Control de Qualitat(P - 0)

404,85

1,00

404,85

3 PPAU0001

pa

Partida alçada a justificar en concepte de senyalització i protecció de vianants
provisionals per obres

1.200,00

1,00

1.200,00

CAPITOL

01.09 QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

TOTAL

2.414,54

PROJECTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERA AL CARRER GRANADA, DAVANT L'INSTITUT BLANXART

RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

01.01 ENDERROC

2.939,44

CAPITOL

01.02 MOVIMENT DE TERRES

5.585,35

CAPITOL

01.03 DRENATGE

CAPITOL

01.04 AFERMATS I FAVIMENTS

CAPITOL

01.05 SENYALITZACIÓ VERTICAL

CAPITOL

01.06 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

CAPITOL

01.07 ENJARDINAMENT I XARXA DE REG

6.569,97

CAPITOL

01.08 MOBILIARI URBÀ

6.494,90

CAPITOL

01.09 QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

2.414,54

2.060,75
14.917,19
654,99
276,40

PEM
Despeses Generals
Benefici Industrial

41.913,52

13%
6%

5.448,76
2.514,81
49.877,09

IVA
PEC

21%

10.474,19
60.351,28
desembre 2016

VI. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
GENERAL
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels
bombers
(BOE 28/03/2006)
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris
de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
AENOR. Norma UNE ISO 21542:2011, “Edificación. Accesibilidad del entorno construido”. Estableix uns criteris
clars i precisos sobre les condicions que han de tenir els edificis per ser universalment accessibles.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

VIALITAT
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
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Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”
(BOE 17/09/1990)
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de
vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl.
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(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i
el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità
Hidrants d’incendi
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris
de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
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Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal:
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”
(BOE 4/09/2006)
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Sector elèctric
Llei 54/1997 del Sector elèctric
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001)
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007).
Alta Tensió
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969)
Baixa Tensió
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
Centres de Transformació
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
Especificacions tècniques de companyies subministradores

Enllumenat públic
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Xarxes de telecomunicacions
Especificacions tècniques de les Companyies:
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NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.
Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976
Plec de Condicions de LOCALRET
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CONTROL DE QUALITAT
Per a la realització del control de qualitat d’aquesta obra es preveu el següent;
1- Control de les característiques dels materials a recepció
S’exigirà marcatge CE o disposar de marca de qualitat de producte (AENOR) en tots els productes prefabricats.
El fabricant haurà de facilitar la corresponent documentació a la recepció dels materials.
2 – Control dels reblerts localitzats en l’obra
Per a aquest àmbit de control es realitzaran operacions de control tant pel que fa al material emprat (en aquest
cas terres provinents de la mateixa obra i terres de prèstec) com per al propi procés d’execució de l’obra.
Les operacions de control de materials serán les següents:
Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376)
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104)
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)
Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)
Assaig CBR (NLT-111)
Assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501)
Les operacions de control d’execució serán les següents:
Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la
emperatura ambient.
Control de compactació: determinació de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18196).
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

ASSAJOS A REALITZAR
Assaig
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106.
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Criteri per lot

Amidament

Lots

Assajos

cada 2500 m3

60,00

1

1

cada 2500 m3

60,00

1

1

cada 2500 m3

60,00

1

1

cada 2500 m3

60,00

1

1

cada 750 m3

60,00

2

2

sòl estructural

60,00

3

3

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o NLT 107
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT
108
Assaig de càrrega in situ amb placa de 30 cm de diàmetre
segons la norma DIN 18134

La direcció facultativa establirà el moment de l’obra més convenient en que es farà cadascund’aquets assajos
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1. OBJECTIUS I ABAST

1.1. Objecte de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l´execució d´aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció
de riscos d´accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en les degudes condicions de seguretat
i salut, els possibles treballs relacionats amb l’execució de les obres que són objecte d’aquest contracte.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a la empresa adjudicatària per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament, d´acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d´octubre, pel qual s´estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l´art. 7é, i en aplicació d´aquest estudi Bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d´elaborar un Pla de
seguretat i Salut en el treball en el qual s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de Seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l´inici de l´obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l´execució de l´obra o, quan no n´hi hagi, per la Direcció Facultativa i s´haurà de sotmetre a l´aprovació de l´Ajuntament.

1.2. Àmbit d'aplicació
La vigència de l'Estudi s'inicia des de la data en què es produeixi l'aprovació expressa dels mateix per la Direcció del Servei
responsable del seu control i seguiment.
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal propi de l'Empresa adjudicatària i el dependent d'altres empreses
subcontractades per aquesta, per realitzar els seus treballs en l'interior del recinte de l'obra, amb independència de les
condicions contractuals que regulen la seva intervenció en la mateixa.
A l'Empresa adjudicatària no li serà exigible per l'Autoritat Laboral ni per la Propietat, la responsabilitat "in vigilando", de
les diverses empreses de contracte no vinculades contractualment, de forma directa o indirecta amb ella.

1.3. Variacions de l'E.B.S.S.
L'E.B.S.S. podrà ser modificat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions del
projecte que puguin sorgir al llarg de la mateixa, prèvia aprovació expressa de la Direcció Facultativa, seguint la necessària
informació i comunicació als representants legals dels treballadors en el Centre de Treball, qui podran presentar per escrit
i de forma raonable, els suggeriments i alternatives de millores preventives que es creguin oportunes.

2. IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI I DADES GENERALS.
2.1. Tipus d'obra
L'obra objecte d'aquest E.B.S.S. consisteix en realitzar els següents treballs:
Obres d’ampliació de la vorera al carrer Granada de Terrassa

2.2. Situació
Carrer Granada, entre el c. Hoquei i la ctra. Castellar.
Municipi: Terrassa
Província: Barcelona

2.3. Serveis afectats
Subministrament d'aigua, gas, electricitat (alta i baixa tensió) i xarxa de sanejament.

2.4. Termini d'execució de les obres
El Termini d'execució material de les obres que comprenen aquest E.B.S.S,. serà de la totalitat de durada del contracte, a
partir de la data de signatura d´aprovació del mateix.

2.5. Número de treballadors
Es preveu la participació en punta de treball d'un màxim de 8 operaris

2.6 . Relació de treballs a realitzar
Està previst que es realitzi durant el transcurs de l'obra les següents activitats:
Excavacions de rases
Instal·lacions de semàfors, senyalització, balisament

2.7. Relació d'elements a utilitzar
Està previst que s'utilitzin durant el transcurs de l'obra la següent maquinària:
Moviment de terres.Martell trencador
Retroexcavadora
Transport horitzontal
Motovolquet (dúmper petits)
Maquinària per formigoneres
camió formigonera
Maquinària per a compactació i pavimentació
Compactador mecànic
Maquinària transformadora d'energia.
Grup electrogen
Màquines eines.Martell picador
Eines.Elèctriques portàtils
Eines de ma

3. OBRA CIVIL
3.1. DEFINICIÓ
Excavació llarga i estreta i de profunditat variable, que té per objecte descobrir les capes superficials del terreny, per
aquesta execució l'home amb l'ajuda de les eines i màquines adequades, pren part activa en l'operació, mitjançant una
combinació de tècniques destinades a l'extracció de terres amb la finalitat d'executar els treballs preparatoris d'una obra
posterior, ja sigui per a la fonamentació d'un bàcul o columna, o realització de trinxeres per allotjar instal·lacions d'
infrastructures subterrànies.
3.2. RECURSOS CONSIDERATS
3.2.1. Energies i fluids
Aigua
Aire comprimit
Electricitat
Esforç humà
3.2.2.Ma d'obra
Responsable tècnic a peu d'obra
Oficials
Operadors de maquinària d'excavació
Peons especialistes

3.2.3. Eines
2.3.1. Elèctriques portàtils
Martell picador elèctric
3.2.3.2.Hidropneumàtiques portàtils
Martell picador pneumàtic
3.2.3.3.De combustió portàtils
Compactador manual
3.2.3.4. Eines de ma
Caixa completa d'eines
Màquines
Grup electrògen
Retroexcavadora
Dúmper
3.2.3.5 Mitjans auxiliars
Detector de conduccions elèctriques i metàl·liques subterrànies.
Senyals de seguretat, tanques i balises d'advertències i indicació de riscs.
Rètols d'advertència a tercers.
Passarel·les per superar forats horitzontals.
3.3. SISTEMES DE TRANSPORT I/0 MANUTENCIÓ
Contenidors de runes i camions de transport a l'abocador.
Dúmper.
Retroescavadora.
3.4. RISCS MES FREQÜENTS
Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Caigudes d'objectes
Caiguda imprevista de materials transportables.
Atrapament
Aixafament
Ambient pulvigen
Trauma sonor
Contacte elèctric directe amb línies elèctriques en tensió.
Contacte elèctric indirecte amb les masses de la maquinària i elèctrica.
Lumbàlgia per sobre-esforç
Lesions en mans i peus
Ferides en peus amb objectes punxants
Explosions de gas
Incendis
Abast per maquinària en moviment
Lesions oseo-articulars per exposició a vibracions
Cos estrany en els ulls
Cops amb objectes i màquines
Bolcades de màquines i camions
Animals i/o paràsits.
3.5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (API)
Casc de seguretat homologat classe N. amb barballera.
Cinturó antivibratori de protecció lumbar.
Protectors auditius classe A.
Guants comuns de treball de lona i pell flor, tipus "americà" contra riscs d'origen mecànic.
Ulleres de seguretat amb muntura tipus universal classe A.
Botes de seguretat contra riscs d'origen mecànic classe I.
Roba de treball cobrint la totalitat del cos i que com a norma general complirà els requisits mínims següents:

Serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció. S'ajustarà bé al cos sense perjudici de la
seva comoditat i facilitat de moviments. S'eliminarà el màxim possible, els elements addicionals com cordons,
botons, parts de volta cap a munt, a fi d'evitar que s'acumuli la brutedat i el perill d'enganxades.

3.6. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
3.6.1.Senyalització
Senyalització de seguretat.
El Reial Decret 1403/86 BOE de 8/8/86 estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, símbols, formes de
senyals i conjunts que proporcionen una determinada informació relativa a la seguretat.
Senyals de prohibició
Forma:
Cercle
Color de seguretat: Vermell
Color de contrast: Blanc
Color de Símbol:
Negre
Senyals d'indicació de perill
Forma:
Triangle equilàter
Color de seguretat : Groc
Color de contrast: Negre
Color de símbol:
Negre
Senyals d'informació de seguretat
Forma:
Rectangular
Color de seguretat: Verd
Color de contrast: Blanc
Senyals d'obligació
Forma:
Cercle
Color de seguretat: Blau
Color de contrast:
Blanc
Color de símbol:
Blanc
Senyals d'informació
Forma:
Rectangular
Color de seguretat: Blau
Color de contrast: Blanc
Color de símbol:
Blanc
Senyalització i localització equips contraincendis.
Forma:
Rectangular
Color de seguretat: Vermell
Color de contrast: Blanc
Color de símbol:
Blanc
Dimensions
Les dimensions de les senyals seran les següent:
La superfície de la senyal, S (m2), ha de ser tal que S>L2/2000, essent L la distància màxima en (m) d'observació prevista
per una senyal (fórmula aplicable para L<50 m).
En general s'adoptaran els valors normalitzats per UNE 1-011-75, sèrie A.
Els senyals de seguretat poden ser completades per senyals auxiliars que contenen un text proporcionant informació
complementària. S'utilitza conjuntament amb la seguretat. Són de forma rectangular, amb la mateixa dimensió màxima
de la senyal que acompanya, i col·locades sota d'elles.
Aquest tipus de senyals es troben en el mercat en diferents suports (plàstics, alumini, etc.) i en diferents qualitats i tipus
d'acabats (reflectant, fotoluminicents).
Cinta de senyalització.

En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda de objectes, es delimitarà amb cintes de tela o materials plàstics amb
franja alternades obliqües en color groc i negra, inclinada 60º respecte a la horitzontal.
3.6.2. Cinta de delimitació de zona de treball
La intrusió en l´obra de persones estranyes a l'activitat representa un risc que al no poder-se eliminar s'ha de senyalitzar
mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades verticals amb colors vermell i blanc que delimitin la zona de
treball.
3.6.3. Tanques de limitació de seguretat
Tanques de senyalització de zona de risc.
Abalisament de la zona de treball i d'influència de les operacions d'excavacions.
3.6.4. Senyals óptica-acústiques de vehicles d'obra
Una botzina de senyalització acústica.
Senyals sonores o lluminoses (previsiblement ambdues a l'hora) per indicació de la maniobra de marxa enrera. En la part
més alta de la cabina disposaran d'un senyalitzador rotatiu lluminós llampeguejant de color ambre per avisar de la seva
presència en circulació viària.
Dos focus de posició i encreuament en la part davantera i dos pilots lluminosos de color vermell darrera.
Dispositius d'abaixament de posició i personalització (cons, cintes, malles, làmpades llampeguejants, etc.)

3.6.5. Protecció de persones contra contactes elèctrics
La instal·lació elèctrica estarà ajustada al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalada per instal·lador homologat.
Cables adequats a la càrrega que han de suportar, connexionats a les bases mitjançant clavilles normalitzades, blindades i
interconnexionades amb unions antihumitat i antixoc.
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors.
Continuïtat de la presa de terra en les línies de subministrament intern d'obra amb un valor màxim de la resistència de 78
Ohmios. Les màquines fixes disposaran de presa de terra independent.
Les preses de corrent estaran proveïdes de neutre amb enclavatge i seran blindades.
Tots els circuits de subministrament a les màquines a instal·lacions d'enllumenat estaran protegides per fusibles blindats,
interruptors magnetotèrmics i disyuntors diferencials d'alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament.
Distància de seguretat a línies d'Alta Tensió: 3,3 + tensió (en KV)/100.
Tall en condicions d'humitat molt elaborada: és preceptiu la col·locació del transformador portàtil de seguretat de 24 V o
protecció mitjançant transformador de separació de circuits.
3.6.6 Prevenció d'incendis, ordre i neteja
Si el replanteig de la excavació pot afectar zones que alberguen o transporten substàncies d'origen orgànic o industrial,
hauran d'adaptar-se precaucions addicionals respecte a la presència de residus tòxics, combustibles, deflagrants,
explosius o biològics.
Junt als equips de soldadura elèctrica, autògena, oxitall, i en cada una de les cabines de la maquinària utilitzada en
l'execució dels treballs es disposarà d'un extintor.
El grup electrogen tindrà a les immediacions un extintor amb agent sec o producte hal·logenat per combatre incendis.
Com es obvi, no s'ha d'utilitzar mai aigua o escumes per combatre conats d'incendi en grups electrògens o instal·lacions
elèctriques en general.
Les obertures de pous han de tapar-se amb un taulell resistent, xarxa o element equivalent quan s'estigui treballant al seu
interior i amb independència de la seva profunditat.
En aquelles zones on sigui necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits desnivells i obstacles originats pels treballs,
aquests es realitzaran mitjançant passarel·les, preferiblement prefabricades de metall o en el seu defecte realitzades "in
situ", d'una amplada mínima de 1 m., amb laterals de barana de seguretat reglamentària. La plataforma serà capaç
d'aguantar 300 Kg/m2 de pes i estarà dotada de garlandes de il·luminació nocturna.

La replega i estabilitat dels equips i mitjans auxiliars per l'execució dels treballs d'excavació de rases, haurà de ser previst
durant la seva fase d'ensamblatge i repòs en superfície, així com les lleres, cartells o utillatge específic per aquest tipus
d'elements.

3.7. NORMES D'ACTUACIÓ PREVENTIVA.
3.7.1. Durant la realització dels treballs.
3.7.1.1. Excavació
En els treballs d'excavació s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar desplaçaments de terres, segons la
naturalesa del terreny i condicions del mateix, així com les característiques de l´excavació.
Les excavacions de rases s'executaran amb una inclinació de talús adequada a les característiques del terreny, havent-se
de considerar perillosa tota excavació la pendent de la qual sigui superior al seu talús natural.
A l'excavació de rases les inclinacions dels talussos es correspondrà amb les característiques del terreny, segons la forma i
mètode de realitzar els treballs, però atenent sobre tot a la seguretat dels treballadors davant el risc de despreniments.
A les excavacions de rases es poden utilitzar bermes escalonades, amb mesures no superiors a 1,30 m. en talls actualitzats
del terreny amb angle entre 60 i 90 per una alçada màxima admissible en funció al pes específic del terreny i de la
resistència del mateix.
Si s'utilitzaren talussos més accentuats que l'adequat a les característiques del terreny, o be es portin a terme mitjançant
bermes que no reuneixin les condicions indicades, es disposarà d'un apuntalament que per la seva forma i materials
empleats ofereixi absoluta seguretat, d'acord a les característiques del terreny i de la rasa.
Quan no sigui possible utilitzar talussos com mesura de protecció contra despreniments de terres en l'excavació de rases, i
s'hagi de realitzar aquestes mitjançant talls verticals, hauran de ser apuntalades les seves parets a una profunditat igual o
superior a 1,30 m. Els apuntalaments hauran de sobrepassar en 15 cm. com a mínim el nivell del terra, a fi de construir
uns entornapeus que impedeixin la caiguda a les rases d'objectes o materials.
Si es tracta d'excavacions de certa profunditat, la Direcció Facultativa haurà d'informar-se de la quantitat del terreny i
sobre els diferents estrats del terreny que s'han de travessar durant l'excavació.
L'apuntalament haurà de ser calculat per la Direcció Facultativa per les carregues màximes previsibles i en les condicions
més desfavorables.
Quan s'utilitzi la retroexcavadora per l'excavació d'una rasa amb apuntalament serà necessari que la separació entre el
tall de la màquina i l'apuntalament no sigui més gran que una vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.
Durant l'excavació de la rasa amb la retroexcavadora no es trobaran dintre del radi d'acció de la mateixa cap operari.
Durant l'excavació amb la retroexcavadora es tindrà en compte que el terreny admeti talús de tall vertical per la
profunditat a excavar, consultant-se en cas necessari la NTE-CCT.
Les màquines que hagin de circular per obra, es mantindran suficientment apartades de les vores de l'excavació per tal
que el seu pes no provoqui ensorraments.
No s'han de col·locar màquines pesades a les vores de la zona excavada, a no ser que es prenguin precaucions oportunes.
No s'han de retirar els sistemes de protecció col·lectiva destinats a la contenció de terres a una excavació mentrestant hi
hagi operaris treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota el nivell del terreny.
En general els apuntalaments es trauran quan a judici de la Direcció Facultativa ja no siguin necessàries i per franges
horitzontals començant sempre per la part inferior del tall.
Les rases superiors a 1,30 m. de profunditat, estaran proveïdes d'escales preferentment metàl·liques, que sobrepassen en
un metre el nivell superior del tall, disposant d'una escala per cada 30 metres de rasa oberta o fracció d'aquest valor, que
haurà d'estar lliure d'obstacles i correctament subjectada.

Abans d'entrar en excavacions en que por circumstàncies especials es prevegi l'existència d'ambient tòxic o perillós, es
faran les amidaments higiènico-ambientals necessaris per conèixer l'estat de l'atmosfera a la rasa.
Els treballadors no podran entrar fins després de tenir garanties, contrastada amb un mesurador de gasos, de que la
ventilació, natural o forçada, assegura una atmosfera el contingut de la qual en oxigen sigui superior al 19 % i que no
existeix cap gas o vapor inflamable a l'ambient.
En excavacions de profunditat superior a 1,30 m. sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un
sempre de retén a l'exterior que podrà actuar com ajudant de feina i donarà l'alarma en cas de produir-se alguna
emergència.
Serà necessari garantir un sistema de bombeig d'aigua, procedir a l'evacuació de les aigües degudes a les filtracions que
dificulten els treballs i perjudiquen la fermesa de les parets de la rasa o excavació.
Als llocs de pronunciada pendent s'haurà d'utilitzar la maquinària més adequada a aquestes circumstàncies, amb tracció
mitjançant erugues de cadena.
A efectes de protegir al conductor en cas de volcatge de la màquina utilitzada a l'excavació, aquesta haurà d'estar dotada
de pòrtic de seguretat o cabina antivolcatge. Per evitar danys per cops haurà d'anar completada amb cinturó de
seguretat.
S'evitarà colpejar l'apuntalament durant les operacions d'excavació. Els entreguards, o elements de la mateixa, no per
l'ascens ni descens, ni s'utilitzaran per la suspensió de conduccions ni per càrregues.
S'evitarà l'entrada d'aigües superficials a la rasa i pel sanejament de les profundes s'adoptaran les solucions previstes a la
Documentació Tècnica i/o s'aconseguirà, en el seu cas, la Documentació complementària a la Direcció Facultativa.
Els restes de roca que traspassin els límits de la rasa, no es trauran ni descalçaran sense prèvia autorització de la Direcció
Tècnica de l'obra.
Com a norma general es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 Km/h. ,
en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's.

3.7.1.1. Circulació en obra.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de les vores de l'excavació es disposarà de tanques
mòbils que s'il.luminaran cada 10 metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor de IP.44 segons UNE
20.324. En general les tanques acotaran no menys d'un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
A les proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s'haurà de senyalitzar convenientment i suficient la zona de
treballs. En cas de proximitats a carreteres o treballs nocturns, el personal haurà d'anar equipat amb armilla reflectant.
Així mateix, les tanques situades amb rases que ocupen la calçada es senyalitzaran cada 10 m. amb llum vermella i, si són
intermitents, la seva freqüència serà, aproximadament, de 60 llampecs per minut.
3.7.1.1.2. Protecció contra contactes elèctrics.
En cas de trobar-se amb una línia elèctrica no prevista, inicialment, s'hauran d'adoptar algunes de les següents mesures
preventives:
- Suspendre els treballs d'excavació en les proximitats de la línia.
- Descobrir la línia sense deteriorar-la i amb màxima precaució.
- Protegir la línia per evitar el seu deteriorament, evitar l'accés de personal a la zona i informar a la companyia
subministradora.
- Totes les feines que es realitzin a les proximitats de línies en tensió, hauran de comptar la presencia d'un Vigilant de la
companyia subministradora.

3.7.1.1.3. Caiguda de persones i objectes.
Es posarà especial atenció als elements que puguin existir a les proximitats de les zones de treball i als que l'excavació
pogués deteriorar les seves bases de sosteniment.
En cas d'arbres, vorades, fanals, pals, etc., i sempre que s'estimi pertinents, s'apuntalaran o es fixaran adequadament els
elements a efectes d'impedir la possibilitat del seu despreniment.
Les zones excavades hauran de protegir-se al perímetre de la seva superfície amb baranes i entornapeus, de materials
rígids i resistents. L'alçada mínima de les baranes serà d'1 m. i la dels entornapeus de 10 cm. i una resistència de 150 Kg.
per metre lineal.
3.8. REVISIONS I/O MANTENIMENT PREVENTIU.
Les eines , màquines eines i mitjans auxiliars han de disposar del segell "Seguretat Comprovada" (GS), certificat de AENOR
o un altre organisme equivalent de caràcter internacional reconegut, o com a mínim un certificat del fabricant o
importador, responsabilitzant-se de la qualitat i idoneïtat preventiva dels equips i eines destinades per la seva utilització a
l'excavació objecte d'aquest Procés Operatiu de Seguretat.
L'empresa contractista de l'excavació haurà de demostrar que disposa d'un programa d'homologació de proveïdors,
normalització d'eines, màquines eines i mitjans auxiliars, manteniment preventiu, manteniment correctiu i reposició,
d'aquells que per deteriorament o desgast normal d'ús, fent desaconsellable la seva utilització en la doble versant de
qualitat i seguretat al seu treball, durant aquesta excavació.
Els elements de senyalització es mantindran en bones condicions de visibilitat i als casos que es consideri oportú, es
regaran les superfícies de trànsit per eliminar els ambients pulverulents.
Cal efectuar al menys trimestralment una revisió a fons dels elements dels aparells d'elevació, prestant especial atenció a
cables, frens, contactes elèctrics i sistemes de comandament.
Es revisaran diàriament els apuntalaments abans d'iniciar els treballs. S'extremarà els treballs. S'extremarà aquesta
precaució quan els treballs haguessin estat interromputs més d'un dia i/o per alteracions atmosfèriques de pluja o
gelades.
Al suspendre els treballs, no hauran de quedar elements o talls del terreny en equilibri inestable. En cas d’impossibilitat
material, d’assegurar la seva estabilitat provisional, s’aïllaran mitjançant obstacles físics i es senyalitzarà la zona
susceptible de desplomament. En talls de terreny és una bona mesura preventiva assegurar el manteniment de la humitat
del propi terreny facilitant la seva cohesió amb una cobertura provisional de plàstic polietilé de galga 300.
Realitzada l’excavació i rebliment de la rasa, s’efectuarà una revisió general de les lesions ocasionades en les
construccions circumdants (edificacions mitjanceres, embornals, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans i línies
afectades), restituint-les a l’estat previ a l’inici dels treballs.
3.8.1 Manteniment de la maquinària
Col·locar la màquina en terreny pla. Bloquejar les rodes o les cadenes.
Recolzar en el terreny l’equip articulat. Si per causa de força major ha de mantenir-se aixecat, haurà d’immobilitzar-se
adequadament.
Desconnectar la bateria per a impedir una arrancada sobtada de la màquina.
No col·locar res entre les rodes, sobre les cadenes, sota la cullera o el braç.
No col·locar mai una peça metàl·lica sobre els borns de la bateria.
No utilitzar mai un encenedor o cerilles per il·luminar l’interior del motor.
Disposar en bon estat de funcionament i conèixer el maneig de l’extintor.
Conservar la màquina neta en un estat de neteja acceptable.

4.INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
4.1.DEFINICIÓ
Conjunt de treballs de construcció relatius a replegues, premuntage, transports, muntatge, posada en obra i ajustament
d'elements per a la conducció d'energia elèctrica de baixa tensió.

4.2. RECURSOS CONSIDERATS
4.2.1. Materials
Cables, manegues elèctriques i accessoris
Tubs de conducció (coarrugat, rígids, etc..)
Caixetí, regletes , ancoratge, prensacables.
Grapes, abraçadora i cargoleria.
Silicones, ciments químics.
4.2.2.Enèrgies i fluids
Electricitat
Esforç humà.
4.2.3.Ma d'obra
Responsable tècnic a peu d'obra.
Oficials electricistes.
Peons especialistes.
4.2.4.Eines
4.2.4.1.Elèctriques portàtils
Taladradora
Martell picador elèctric.
Multímetre.
"Tester" portàtil de la instal·lació.
4.2.4.2.Eines de ma
Ganiveta.
Tisores.
Descargoladors, martells.
tallacables.
Cisalla tallacables.
Serra d'arc per metalls.
Caixa completa d'eines dialèctriques homologades.
Regles, esquadres, nivell.
4.2.5.Maquinària
Motor elèctrics.

4.2.6.Mitjans auxiliars
Lona aisllant d'apantallament
Escales de ma.
Cistella.
Senyals de seguretat, tanques i balisses d'advertència i indicacions de rics.
Rètols d'advertències a tercers.

4.3.SISTEMES DE TRANSPORT I/0 MANUTENCIÓ
Safates, cistelles.
Cordes d'hissat, "eslingas".
Grues, carretons elevadors cabrestant.

4.4. RICS MES FREQÜENTS
Caiguda al mateix nivell.
Caiguda a diferent nivell.
Caiguda d'objectes.
Afeccions en la pell.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Caiguda o col·lapse de bastida.

Lumbàlgia per sobreesforç.
Lesions en mans.
Lesions en peus.
Xocs o cops contra objectes.
Cossos extranys en els ulls.
Incendi.
Explosió.

4.5.EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cascs homologats classe E-AT amb sotabarba.
Pantalla facial de policarbonat amb guarniments de material aïllant.
Ulleres antiimpacte amb ocular filtrant de color verd DIN-2, ópticament neutre, en previsió de l'encebat de l'arc elèctric.
Guants de precisió (taper) amb manegot llargs, en pell adobada al crom.
Guants dielèctrics homologats classe II (1000V).
Botes de seguretat sense reforç per a treballs en tensió.
Cinturó de seguretat anticaigudes amb arnés classe C i dispositiu d'ancoratge i retenció.
Roba de treball cobrint la totalitat del cos i que com a norma general complirà els requisits mínims següents:
Serà de teixit i flexible, que permetrà una fàcil neteja i desinfecció. S'ajustarà bé al cos sense perjudici de la seva
comoditat i facilitat de moviment. S'eliminarà en tot el possible, els elements addicionals amb cordons, botons,
parts encarades cap a munt, a fi d'evitar que s'acumuli la brutícia i el perill d'enganxades. Atès que els electricistes
estan subjectes al ric de contacte elèctric la seva roba de treball no ha de tenir cap element metàl·lic, ni utilitzarà
anells, rellotges o braçalets.

4.6. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
4.6.1.Senyalització
Senyalització de seguretat.
El Reial Decret 1403/86. BOE de 8/8/86 estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, símbols, formes de
senyals i conjunts que proporcionen una determinada informació relativa a la seguretat.
La forma i dimensions de les senyals seran les mateixes que les indicades en el capítol de "EXCAVACIÓ DE RASES".
4.6.2.Cinta de delimitació de zona de treball
La intrusió en el lloc de treball de persones estranyes a l'activitat representa un risc que al no poder-se eliminar s'ha de
senyalitzar mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades verticals en colors vermell i blanc que delimitin la
zona de treball.
4.6.3.Protecció de persones en instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica ajustada al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalada per un instal·lador homologat.
Cables adequats a la càrrega que han de suportar, connexionats a les bases mitjançant clavilles normalitzades, blindats i
interconnexionats amb unions antihumitat i antixoc.
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors.
Continuïtat de la presa de terra en les línies de subministrament intern de l'obra amb un valor màxim de la resistència de
78 Ohmios. Les màquines fixes disposaran de presa de terra independent. Les tomes de corrent estaran proveïdes de
neutre amb enclavament i seran blindades.
Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d'enllumenat estaran protegits per fusibles blindats,
interruptors magnetotèrmics i disyuntors diferencials d'alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament.
Distància de seguretat a línies d'Alta Tensió: 3,3 + Tensió (en kV) / 100 (m).
Talls en condicions d'humitat molt elevades: És preceptiu la col·locació de transformador portàtil de seguretat de 24V o
protecció mitjançant transformador de separació de circuit.
Verificacions d'absència de tensió
Els dispositius de verificació d'absència de tensió, han d'estar adaptats a la tensió de les instal·lacions en les que han de
ser utilitzats.
Han de ser respectades les especificacions i formes d'utilització pròpies d'aquest material.

S'ha de verificar, abans de la seva utilització, que el material es trobi en bon estat. S'ha de verificar, abans i després de la
seva utilització, que el cap detector funcioni normalment.
Per la utilització d'aquests aparells es obligatori l'ús de guants aïllants. La utilització de la banqueta o catifa aïllant és
recomanable sempre que sigui possible.

4.6.4.Caiguda d'altura, persones i objectes
4.6.4.1.Escales portàtils.
Les escales que s'hagin d’utilitzar-se en l’obra hauran de ser preferentment d’alumini o ferro, si no és possible
s'utilitzaran de fusta, però amb els esglaons
engalzats i no clavats. Estaran dotades de capçals, subjectes en la part
superior, i sobresortiran en un mentre al punt de suport superior.
Prèviament a la seva utilització s’escollirà el tipus d’escala a utilitzar, en funció a la feina a que estigui destinat.
Les escales de mà hauran de reunir les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. No s’utilitzaran escales
excessivament curtes o llargues, ni empalmades. Com a mínim hauran de reunir les següents condicions :
Travessers d’una sola peça.
Esglaons engalzats, no clavats.
Les que siguin de fusta l’element protector serà transparent.
Les bases dels muntants estaran proveïdes de “capçals”, puntes de ferro, grapes o altre mecanisme antirelliscant. I de
ganxos de subjecció en la part superior.
Espai igual entre esglaons i distanciats entre 25 i 35 cm. La amplada mínima serà de 50 cm.
En les metàl·liques els graons estaran embrocats o soldats en els muntants.
Les escales de ma mai es sostindran sobre materials solts, sinó sobre superfícies planes i resistents, se sostindran sobre els
muntants.
L’ascens i descens s’efectuarà sempre davant d’elles mateixes.
Si l’escala no es pot amarrar a l’estructura, serà precís un operari auxiliar a la seva base.
Una escala mai es transportarà horitzontalment sobre l’esquena, sinó de forma que la part davantera vagi a més de 3 m.
per sobre del terra. Aquesta norma no és d’aplicació quan el pes de l’escala necessiti dues persones pel seu transport.
Per accedir a les altures superiors a 4 m. s’utilitzarà criolina (cèrcol guardaespaltlla) a partir de 2m o subsidiàriament es
col·locarà una sirga paralel.la a un dels muntants, que serveixi d’enganxada a un element anticaigudes per amarrar el
cinturó durant l’ascens i descens.
4.6.4.1.1 Escales de ma d’un sol cos
No hauran de salvar més de 5 m. d’altura, a no ser que estiguin reforçades. La longitud màxima de l’escala sense replà
intermig no podrà ser superior a 7 m.
La inclinació de l’escala recolzada haurà d’estar als voltants dels 75 graus. Els dos muntants hauran de reposar en el punt
superior de suport i haurà d’estar sòlidament fixats a ell. La part superior dels muntants haurà de sobrepassar en un
metre el seu punt superior de suport.
4.6.4.1.2. Escales de ma telescòpiques
Disposaran com a màxim de dos trams de prolongació, a més a més del de la base, i la longitud màxima total del conjunt
no superarà els 12 m.
Estaran equipades amb dispositius d´encoratge i correderes que permetin fixar la longitud de la escala en qualsevol
posició, de forma que coincideixin sempre els esglaons sense formar dobles graons.
L’amplada de la seva base no podrà ser mai inferior a 75 cm, essent aconsellable la utilització de estabilitzadors laterals
que ampliïn aquesta distància.
4.6.4.1.3.Escales de tisores
Estaran proveïdes de cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades, així com topes en el seu extrem
superior.
La seva alçada màxima no haurà d'excedir els 5,5 m .
4.6.4.2 Eslinga de banda tèxtil
A la càrrega nominal màxima se li aplica un factor de seguretat 6, essent el seu tamany i diàmetre apropiat al tipus de
maniobres a realitzar, les “gasses” estaran protegides per guardacaps reformats. La ruptura del enfundats significa la
caducitat immediata de la eslinga.

4.6.5.Proteccions i resguards en màquines
Tota màquina utilitzada durant la fase d’obra objecte d’aquest procediment, disposarà de carcasses de protecció i
resguards sobre les parts mòbils, especialment de les transmissions, que impedeixin el accés.

4.7.NORMES D’ACTUACIÓ PREVENTIVA
4.7.1.En fase de planificació dels treballs
En la preparació del pla d’obra, al començament dels treballs, solament s’haurà d’emprendre quan es disposi de tots els
elements necessaris per procedir al seu assentament i delimitació definida de les zones de influència durant les
maniobres, subministrament de materials així com el radi d’actuació dels equips en condicions de seguretat per a les
persones i els restants equips.
Establir un programa per cadenciar l’avanç dels treballs, així com la retirada i provisió de la totalitat dels materials usats,
en situació d’espera.
En el cas de que s’hagi d’instal·lar un quadre, equip o s’utilitzi qualsevol altra maquinària, es mantindrà la distància de
seguretat respecte a les línies de conducció elèctriques, i es consultaran les normes NTE.IEB “Instal·lacions d’electricitat
Baixa Tensió” i NTE.IEP “Instal·lacions d’electricitat”. Posta a terra”.
Es revisarà tot el que fa referència a la instal·lació elèctrica comprovant la seva adequació a la potència necessària i l’estat
de conservació en el que es troba.
Serà degudament cerclada la zona en la qual pugui haver perill de caiguda de materials, i no s’hagi pogut apantallar
adequadament la previsible paràbola de caiguda del material.

4.7.2.Abans de l’inici dels treballs
Abans de començar els treballs, hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, el mètode constructiu usat i els circuits
de circulació que afecten a l’obra.
S’efectuarà un estudi d’acondicionament de les zones de treball, per preveure la col·locació de plataformes, torretes,
zones de pas i formes d’accés, i poder-los utilitzar de forma convenient.
En general les tanques o palanques acotaran en no menys de 1 m. el pas de vianants i 2,5 m el de vehicles.
Es disposarà en l’obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable i necessari, vestits de protecció individual tal
com cascs, ulleres, guants, botes de seguretat homologades, impermeables i altres mitjans que puguin servir per
eventualitats o socórrer i evacuar als operaris que puguin accidentar-se.
El personal haurà estat instruït sobre la utilització correcta dels equips individuals de protecció, necessaris per a la
realització del seu treball. En els riscs puntuals i esporàdics de caiguda d’altura, s’utilitzarà obligatòriament el cinturó de
seguretat davant l’ impossibilitat de disposar de l’adequada protecció col·lectiva i observar-se buits al respecte a la
integració de la seguretat en el projecte d’execució.
En els treballs sobre una instal·lació de B.T. i prèviament a l’inici dels mateixos, en el lloc del tall, es realitzaran les
operacions següent :
Obrir els circuits, amb la finalitat de aïllar totes les fonts de tensió que puguin alimentar la instal·lació en la que s’haurà de
treballar. Aquesta obertura s’haurà d’efectuar en cada un dels conductors, incloent el neutre, i en els conductors
d’enllumenat públic si els haguessin, mitjançant elements de tall omnipolar, o en el seu defecte, obrint primer les fases i
en l’últim lloc el neutre. Si la instal·lació està en funcionament impossibilitant la secció o separació del neutre, o bé si
aquest està en bucle, es realitzarà el treball com si es tractés d’un treball en tensió (apantallat, aïllament, enclavament,
etc.)
Bloquejar si és possible, i en posició d’obertura, els aparells de tall. En qualsevol cas, col·locar en el comandament
d’aquest aparell una senyalització de “prohibir maniobrar amb ell”.
Verificar l’absència en cada un dels conductors, inclòs el neutre i els de l’enllumenat públic si els haguessin, en una zona
la més pròxima possible al punt de tall, així com en les masses metal·líques pròximes (p. e. permòdols, vents, caixes, etc.).

4.7.2.1.Normes de caràcter general
Les zones de treball i circulació hauran de restar netes, ordenades i ben il·luminades.
Les eines i màquines estaran en perfecte estat, fent-se servir les més adequades per a cada ús, essent utilitzades per
personal autoritzat o expert a criteri de l’encarregat de l’obra.
Els elements de protecció col·lectiva romandran en tot moment instal·lats i en perfecte estat de manteniment. En cas de
ruptura o deteriorament s’haurà de reposar amb a la major diligència.
La senyalització serà revisada diàriament de forma que en tot moment resta actualitzada a les condicions reals de treball.
Després d'haver adoptat les operacions prèvies (obertura de circuits, bloqueig dels aparells de tall i verificació de
l’absència de tensió) a la realització dels treballs elèctrics, s’hauran de realitzar en el propi lloc de treballs, les següents :
Verificació de l’absència i de retorns.
Posada en tallacircuit el més a prop possible del lloc de treball i en cada un dels conductors sense tensió, incloent el
neutre i els conductors d’enllumenat públic, si hagueren existir. Si la xarxa conductora és aïllada i no es pot realitzar la
posta en tallacircuit, s’haurà de procedir-se com si la xarxa estigués en tensió, pel que a protecció personal es refereix.
Delimitar la zona de treball, senyalitzant-la adequadament si existeix la possibilitat d'una errada en la identificació de la
mateixa.

4.7.2.1.1.Proteccions personals
Els equips de protecció individual (EPI) de prevenció de riscs elèctrics hauran d’ajustar-se a les especificacions i per als
valors establerts en les Normes Tècniques del Mº de Treball, Norma UNE, o en el seu defecte, Recomanacions AMYS.
Les guants aïllants, a més a més d’estar perfectament conservats i ser verificats freqüentment, hauran d’estar adaptats a
la tensió de les instal·lacions o equips en les quals es realitzin treballs o maniobres.
Durant l’execució de tots aquells treballs que comportin un risc de projecció de partícules no incandescents, s’establirà
l’obligatorietat d’ús d'ulleres de seguretat, amb vidres incolors, temperats, corbats i òpticament neutres, muntura
resistent, pont universal i proteccions laterals de plàstic perforat o reixat metàl·lica. En els casos precisos, aquests vidres
seran graduats i protegits per altres superposats i homologats segons norma MT o reconeguda en la CEE.
En els treballs de desbarbat de peces metàl·liques, s’utilitzaran les ulleres hermètiques tipus cassoleta, que s’ajustin
mitjançant banda elàstica, per ser les úniques que garanteixin la protecció ocular contra partícules rebotades.
En els treballs i maniobres sobre fusibles, seccionadors, bornes o zones en tensió en general, en els que pot cebar-se
intempestivament l’arc elèctric, serà preceptiu fer servir el casc de seguretat normalitzat per a A.T, pantalla de
policarbonat amb “atalaje” aïllat, ulleres amb ocular filtrant de color DIN-2 òpticament neutre, guants dialèctrics ( en
l’actualitat es fabriquen fins a 30.000 V), però si es necessita molta precisió, guants de cirurgià mitjançant guants de tacte
en pell de cabretilla curtida al crom amb maniguets incorporats (tipus taper).
En tots aquells treballs que es desenvolupen en llocs amb nivells acústics superiors als permesos en la normativa vigent,
s'hauran d'utilitzar protectors auditius homologats segons Norma Tècnica MT- 2 de BOE nº 209 de 17/9/75.
La totalitat del personal que desenvolupa treballs en l'interior de l'obra, utilitzarà cascs protectors que compleixin les
especificacions indicades en la Norma Tècnica MT-1 de Cascs de Seguretat no metàl·lics, (BOE nº 312 de 30/12/74).
Durant l'execució de tots aquells treballs que es desenvolupen en ambients de fums de soldadura, es facilitarà als
operaris mascarilles respiratòries bucanasals amb filtre mecànic i de carboni actiu contra fums metàl·lics.
El personal utilitzarà durant el desenvolupament del seu treball, guants de protecció adequats a les operacions que
realitzen.
Als operaris sotmesos al risc d'electrocució i com a mesura davant el risc de cops a extremitats inferiors, es dotarà al
personal d'adequades botes de seguretat dialèctriques amb puntera reforçada de "Akulón", sense ferramenta metàl·lica.
Tots els operaris utilitzaran cinturó de seguretat dotat d’arnès, ancoratjat a un punt fixe, en aquelles operacions en què el
procés productiu no pugui ser protegit mitjançant l'ús d'elements de protecció col·lectiva.

4.7.2.2. Normes de caràcter específic
4.7.2.2.1.Intervenció en instal·lacions elèctriques
Per gramatitzar la seguretat dels treballs i per minimitzar la possibilitat de que es produeixin contactes elèctrics directes, a
l´intervenir en instal·lacions elèctriques realitzant treballs sense tensió; es seguiran al menys tres de les següent regles
(cinc regles d'or de la seguretat elèctrica):
El circuit s'obrirà amb tall visible.
Els elements de tall s'enclavaran en posició d'obert, i si és possible amb clau.
Es senyalitzaran els treballs, mitjançant rètol indicador en els elements de tall "PROHIBIT MANIOBRAR PERSONAL
TRABALLANT".
Es verificarà l'absència de tensió amb discriminador de tensió o mesurador de tensió. Es tallacircuitaran les fases i es
posarà a terra.
Els treballs en tensió es realitzaran quan existeixin causes molt justificades, es realitzaran per part del personal autoritzat i
ensinistrat en els mètodes de treball a seguir, estant en tot moment present un Cap de Treball que supervisarà la tasca del
grup de treball. Les eines que s'utilitzen i peces de protecció personal hauran de ser homologades.
Al realitzar treballs en proximitat a elements en tensió, s'informarà al personal d'aquest risc i es prendran les següents
precaucions:
En un primer moment es considerarà si és possible tallar la tensió en aquells elements que produeixen el risc.
Si no és possible tallar la tensió es protegirà mitjançant mampares aïllants (vinil).
En el cas que no fos necessari prendre les mesures indicades anteriorment es senyalitzarà i delimitarà la zona de risc.
4.7.2.2.2.Manipulació de substàncies químiques
En els treballs elèctrics s'utilitzen substàncies químiques que poden ser perjudicials per a la salut. Trobant-se presents en
productes tal com desgrasants, dissolvents, àcids, coles d'enganxar i pintures, d'ús corrent en aquestes activitats.
Aquestes substàncies poden produir diferents efectes sobre la salut com dermatosi, cremades químiques, narcosis, etc.
Quan s'utilitzen s'hauran de prendre les següents mesures:
Els recipients que contenen aquestes substàncies estaran etiquetats indicant, el nom comercial, composició, perills
derivats de la seva manipulació, normes d'actuació (segons la legislació vigent).
Es seguiran fidelment les indicacions del fabricant.
No es reompliran envasos de begudes comercials amb aquestes productes
S'utilitzarà en llocs ventilats, fent ús d’ulleres panoràmiques o pantalla facial, guants resistents als productes i mandil
igualment resistent.
En el cas d'haver-se d’utilitzar en llocs tancats o mal ventilats s’utilitzaran mascaretes amb filtre químic a las substàncies
manipulades.
Al fer dissolucions amb aigua, s’abocarà el producte químic sobre l’aigua a l´objecte de que les esquitxades siguin més
rebaixades. No es barrejaran productes de diferent naturalesa.
4.7.2.2.3.Maneig d’eines manuals
Causes dels riscs :
Negligència de l’operari.
Eines amb mànec lleuger o esberlats.
Tornavisos improvisats fabricats “in situ” amb material i procediments inadequats.
Utilització inadequada amb eines de colpegi sense ser-ho.
Utilització de claus, llimes o tornavisos amb palanca.
Prolongar els braços de palanca amb tubs.
Tornavís o clau inadequada al cap o femella a subjectar.
Utilització de les llimes sense mànec.
Mesures de prevenció :
No es portaran les claus i tornavisos solts en la butxaca, sinó en fundes adequades i subjectes al cinturó.
No subjectar amb la ma la peça en la que es va a collar.
No es farà servir gabinets o mitjans improvisats per treure o introduir cargols.

Les claus s’utilitzaran netes i sense grassa.
No utilitzar les claus per martellejar, reblar o com a palanca.
No empènyer mai una clau, sinó tirar d’ella.
Fer servir la clau adequada a cada femella, no introduint mai falques per ajustar-la.
Mesures de protecció :
Per l’ús de claus i tornavisos utilitzar guants de tacte.
Per trencar, colpejar i arrancar rebaves de mecanitzat, utilitzar ulleres antimpactes.
4.7.2.2.4.Maneig d’eines punxents
Causes de risc :
Caps de cisells i punters comprovar els caps abans de començar a treballar i rebutjar aquells que presenten cisells,
trencadures o fissures.
No es llençaren les eines, sinó que s’entregaran en ma.
Per un bon funcionament, hauran d’estar ben afilades i sense cisells.
No cisellar, teladrar, marcar, etc. mai cap a un mateix ni cap a altres persones. S’haurà de fer-se cap a fora i procurant que
ningú estigui en la direcció del cisell.
No es faran servi mai cisells i punters per a afluixar femelles
El brot serà suficientment llarg com per poder agafar-lo còmodament amb la ma o bé utilitzar un suport per subjectar
l’eina.
No moure la broca, el cisell, etc., cap els costats perquè per així fer més gran el forat, ja que pot partir-se i projectar
esquerdes.
Per tractar-se d’eines templades no convé que agafin temperatura amb el treball ja que es tornen trencadisses i delicades.
En l’afilat d´aquest tipus d’eines s’haurà de tenir en compte aquest aspecte, havent d’adoptar precaucions davant als
despreniments de partícules i resquills
Mesures de protecció :
S’hauran de fer servir ulleres antiimpactes de seguretat, homologades per impedir que resquills i trossos de materials
despresos puguin perjudicar la vista.
Es disposarà de pantalles facials protectores abatibles, si es treballa en la proximitat d’altres operaris.
Utilització de protectors de goma “massís” per agafar l’eina i absorbir l’impacte fallit (protector tipus “Goma nos” o
similar).
4.7.2.2.5.Maneig d’eines de percussió.
Causes dels riscs :
Mànecs insegurs, tallats o aspres.
Rebaves en aristes de cap.
Ús inadequat de l’eina.
Mesures de prevenció :
Rebutjar tota maceta amb el mànec defectuós.
No tractar d’arranjar un mànec tallat.
La maceta es farà servir exclusivament per colpejar i sempre amb el cap.
Les aristes del cap han de ser lleugerament obtuses.
Mesures de protecció :
L'ús de peces de roba de protecció adequades, especialment ulleres de seguretat o pantalles facials de reixat metàl·lica o
policarbonat.
Les pantalles facials seran preceptives si en les rodalies es troben altres operaris treballant.
4.7.2.2.6.Maneig de càrregues sense mitjans mecànics
Per l’hissat manual de càrregues és obligatori seguir els següents passos :
Acostar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus amb fermesa.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’espatlla dreta.
Agafar l’objecte amb fermesa.
L’esforç d’aixecar l´han de realitzar els músculs de les cames
Durant el transport, la càrrega ha de restar el més a prop possible del cos.
Pel maneig de peces llargues per un sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius :

Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura del ”l'espatlla”.
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
Es col.locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem devanter aixecat.
És obligatòria la inspecció de l’objecte pesat a aixecar per eliminar arestes afilades.
Es prohibeix aixecar més de 50 Kg., per una sola persona, si es sobrepassa aquest pes, sol·licitar ajuda a un company.
És obligatori l’ús d’un codi de senyals quan s’ha de aixecar un objecte entre varis, per aportar l’esforç al mateix temps.
Pot-ser qualsevol sistema a condició de que sigui conegut o convingut pel equip.
Per descarregar materials és obligatori les següent precaucions :
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, es a dir el primer i més accessible.
Entregar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilonat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o
llocs on pugui rebre cops o ensorrar-se.
Utilitzar guants de treball i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilla metàl·liques.
En el maneig de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la ma, amb el braç estirat al
llarg del cos, o bé sobre “l'espatlla”.
S´utilitzaran les eines i mitjans auxiliars adequats pel transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibeix col·locar-se entre la part posterior d’un camió i una plataforma,
pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si en la descàrrega s’utilitzen eines com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, posar-se de forma que no es
vingui la càrrega pel damunt i que resllisqui.
4.7.2.2.7Màquines elèctriques portàtils
De forma genèrica les mesures de seguretat a adoptar per utilitzar les màquines elèctriques portàtils són les següents :
Tenir cura de que el cable d’alimentació estigui en bon estat, sense presentar abrasions, aixafaments, punxades, talls o
qualsevol altre defecte.
Connectar sempre l’eina mitjançant “clavilla” i endoll adequats a la potència de la màquina.
Assegurar-se de que el cable de terra existeix i tingui continuïtat en la instal·lació si la màquina a usar no és de doble
aïllament.
En acabar es deixarà la màquina neta i desconnectada de la corrent.
Quan s’usen en emplaçaments molt conductors (llocs molt humits, dintre de grans masses metàl·liques, etc.) s’utilitzaran
eines alimentades a 24 i com a màxim o mitjançant transformadors separadors de circuits.
L’operari ha de estar ensinistrat en l’ús i conèixer les presents normes :
-Taladre :
Utilitzar ulleres antimpacte o pantalla facial.
La roba de treball no presentarà parts lliures o penjants que poguessin enganxar-se en la broca.
En el cas de que el material a taladrar es desmiculés en pols fina utilitzar mascarilla amb filtre mecànic (poden utilitzar-se
les mascarilles de cel·lulosa refusades).
Per fixar la broca al portabroques utilitzar la clau específica per tal ús.
No frenar el taladre amb la ma.
No deixar l’eina mentre la broca tingui moviment.
No inclinar la broca en el taladre amb objecte de fer més gran el forat, s’ha d'utilitzar la broca apropiada a cada treball.
En el cas d'haver de treballar sobre una sola peça, aquesta estarà sostinguda i subjecta.
En acabar el treball retirar la broca de la màquina.
4.7.2.2.8.Manipulació de càrrega amb la grua
En totes aquelles operacions que comportin l’ús d’aparells elevadors, és aconsellable l´adoptació de les següents normes
generals.
Assenyalar de forma visible la càrrega que pugui elevar-se mitjançant l’aparell utilitzat.
Acoblar adequats baldons de seguretat als ganxos de suspensió dels aparells elevadors.

Utilitzar per a l’elevació de materials recipients adequats que els continguin, o es subjectin les càrregues de forma que
s’impossibiliti els despreniment parcial o total de les mateixes.
Les eslingues portaran placa d’identificació on constarà la càrrega màxima per la qual estan recomenades.
Si s’utilitzen cadenes aquestes seran de ferro forjat amb un factor de seguretat no inferior a 5 de la càrrega nominal
màxima. Estaran lliures de nusos i s’enrotllaran en tambors o politges adequades.
Per l’elevació i transport de peces de gran longitud s’utillitzaran elevadors de bigues, de forma que permeti distribuir la
llum entre suports, garantizant d’aquesta forma l’horitzontalitat i estabilitat.
Prohibir la permanència de persones en la vertical de les càrregues.
El gruísta abans d’iniciar els treballs comprovarà el bon funcionament dels finals de carrera.
Si durant el funcionament de la grua s'observés inversió dels moviments, es deixarà de treballar i es donarà compte
immediatament a la Direcció de l’obra.
Evitar en tot moment passar les càrregues per sobre de les persones.
No es realitzaran tirs esbiaixats.
Mai s’elevaran càrregues que puguin estar adherides.
No han de ser accionats manualment els contactors e inversors de l’armari elèctric de la grua. En cas d’avaria s’haurà de
subsanar pel personal especialitzat.
El personal operari que hagi de recollir el material de les plantes, haurà d’utilitzar cinturó de seguretat ancorat a element
fitxe de l'edificació.
No es deixarà caure el ganxo de la grua a terra.
No es permetrà arrossegar o arrancar amb la grua objectes fixes en el terra o de dubtosa fixació. Igualment no es
permetrà la tracció en oblic de les càrregues a elevar.
Mai es donarà més d’una volta a la orientació en el mateix sentit per evitar el recargolament del cable.
No es deixaran els aparells d’hissar amb les càrregues suspeses.
Quan existeixin zones del centre de treball que no quedin dintre del camp de visió del conductor de la grua, serà assistit
per un o varis treballadors que donaran les senyals adequades per a la correcta càrrega, deplaçament i parada.

4.8.REVISIONS I/O MANTENIMENT PREVENTIU
Les eines, màquines eines i mitjans auxiliars hauran de disposar del segell “Seguretat Comprovada” (GS), certificat de
AENOR o d´altre organisme equivalent de caràcter internacional reconegut, o com a mínim un certificat del fabricant o
importador, responsabilitzant-se de la qualitat i idoneitat preventiva dels equips i eines destinades per a la seva utilització
en els treballs objecte d’aquest Procés Operatiu de Seguretat.
L’empresa contractista haurà de demostrar que disposa d’un programa de manteniment preventiu, manteniment
correctiu i reposició, de les màquines, les màquines eines i mitjans auxiliars que utilitzarà en l’obra, mitjançant el qual se
minimitzi el risc de veredicte en els esmentats equips i especialment en els que fa referència a detectors, aïllament,
bastides, maquinària d’elevació i maquinària de tall.
Diàriament es revisarà l’estat i estabilitat de les bastides, També diàriament es revisarà i actualitzarà les senyals de
seguretat, balises, tanques, baranes i tapes.
Periòdicament es revisarà la instal·lació elèctrica provisional d’obra, per part de l’electricista, corregint-se els defectes
d’aïllament i comprovant-se les proteccions diferencials magnetotèrmiques i presa de terra.
En les màquines elèctriques portàtils, l’usuari revisarà diàriament els cables d’alimentació i, connexions, així com el
correcte funcionament dels seus protectors.

Les eines manuals seran revisades diàriament per l’usuari, arranjant-se o substituint-se segons procedeixi, quan el seu
estat denoti un mal funcionament o representi un perill per l’usuari (Exe :pelades o defectes en l’aïllament dels mànecs de
les eines).
Els accessos a l’obra es mantindran en bones condicions de visibilitat i en els casos que es consideri oportú, es regaran les
superfícies de trànsit per eliminar els ambients pulverulents.
Es revisarà periòdicament l’estat dels cables i ganxos utilitzats pel transport de càrregues.

5. SEGURETAT EN CIRCULACIÓ

5.1. DEFINICIÓ
La seguretat de les instal·lacions, no només recau en la dels operadors directes, si no que la seguretat del trànsit
de vehicles i vianants, va directament relacionada amb les mesures que prenguin els operaris en servei.

5.2 OPERATIVITAT
En el moment en que es trobi una avaria, s´haurà d`operar amb totes les mesures pròpies de la situació, i així es
poden distingir varis punts segons la tasca a realitzar:

5.2.1 Canvi de capçals.
La substitució de capçals es farà sempre que sigui possible, amb corrent, es a dir, sense apagar la cruïlla; en el cas
en que fos impossible i s´hagues d´apagar, la operativitat seria la mateixa que en el punt 5.2.2.
5.2.2 Cruïlles apagades o en intermitència.
En el cas de trobar una cruïlla apagada o haver-la d´apagar per motius de reparacions o actuacions d´urgència,
s´haurà de trucar al servei de Policia Local (al servei de trànsit per que ho comuniqui a policia), per què es faci
responsable del funcionament de la cruïlla fins la restitució del servei.
5.2.3 Proves i canvis d´ordenació en cruïlles.
Es prepararan amb la suficient antelació, i es provaran tots aquells mecanismes que siguin susceptibles de ser
provats amb anterioritat a la posada en marxa al carrer.
Les proves de funcionament de les cruïlles, es faran sempre amb presencia de la Policia Local, i seran aquest els
que gestionaran la circulació del vehicles i vianants, fins que la persona responsable per part del Contractista, asseguri la
perfecta restitució del servei i la funcionalitat del trànsit, tant en quan a temps com a estructures.

5.3 RELACIÓ AMB ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL.
Aquesta relació haurà de ser fluida i sense crear problemes afegits per part del contractista, es a dir, facilitant
tots els seus medis disponibles i respectant en tot moment les pautes establertes en l´apartat anterior.
5.3.1 Urgències en el servei.
En el cas d´urgències, sempre que es poguí, es comunicarà via telefònica, la situació de la cruïlla i en el cas de
necessitat dels serveis de Protecció de la Policia Local, s´informarà sobre la operativitat necessària i el temps previs fins la
reparació definitiva.
5.3.2 Treballs programats.
Per canvis programats o proves sobre estructures de les cruïlles, s´hauran de passar comunicats a la Policia Local,
amb la suficient antelació, com per que puguin preparar i disposar els seus serveis, a la fi de poder donar resposta en el

cas de necessitar els seus serveis de control i gestió de la circulació. També en aquest cas s´informarà sobre la operativitat
necessària i el temps previs i fins la reparació definitiva.
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